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Vzťah poézie a filozofie II. 

 

Jana BODYOVÁ 

 

Úvod 

             Cieľom tejto práce je poukázať na súvislosť poézie s filozofiou a nájsť hodnotiace 

kritérium na ich rozlišovanie. Mnoho ich vzájomných prepojení nachádzame najmä v Grécku 

a v Ríme, keď sa  pri vyjadrovaní oboch nepoužívala reč obyčajná, ale poetická. Môžeme si to 

všimnúť u známych filozofov, ako je Platón, Aristoteles, alebo aj v úplných počiatkoch 

u Xenofana, Zenona, alebo sofistov Protagora a Gorgia, všetci používali poetickú reč, blízku 

básnictvu. Známi sú aj predstavitelia z Ríma, ako je Vergílius, Horácius, Ovídius, T. L. Carus, 

Seneca, či Marcus Aurélius a mnoho ďalších.1  Mohli by sme povedať, že všetci filozofi 

starovekej doby sú básnikmi. Je možné povedať aj to, že všetci starovekí básnici boli 

filozofmi? 

       Na začiatku sa nepripisovala básnictvu úloha estetická, ale praktická. Šlo o umenie 

rétoriky ako nástroj akéhosi ovládania. Niektorí verili, že správnym výberom slov, prízvukom 

a inými rétorickými prvkami možno ovplyvniť poslucháča a jeho konanie, dokonca celé masy 

poslucháčov. Až neskôr sa začala básnictvu pripisovať funkcia estetická a nie praktická. 

Napríklad Aristoteles veril v katarzný účinok básne, najmä tragédie. „Podľa Aristotela má 

tragédia v divákovi budiť súcit s bázňou a spôsobiť v ňom príjemné uvoľnenie vybitím 

duševných pohnútok. To je takzvaná tragická katharzis (očistenie). Je tým myslená estetická 

ľúbivosť, spojená s uvoľnením prudkých pohnútok, ktoré budia umelecké dielo.“ 2 

       V práci by sme chceli riešiť otázku hraníc filozofie a poézie. Kedy a prečo o jednom 

autorovi a jeho textoch hovoríme ako o filozofovi, kedy o inom autorovi hovoríme už iba ako 

o básnikovi, ktorý sa dotýka filozofie. Budeme sa to snažiť vysvetliť na pramenných textoch 

a na priamych názorných ukážkach básní filozofov, aj básnikov – filozofov. Za vzor si 

vezmeme Sapfó, starovekú poétku z Grécka, Pytagora, starovekého filozofia, ale aj autora 

známych tragédii, či Sofokla. Cez nich, ale aj cez kultúrno – spoločenské podmienky 

v Grécku sa budeme snažiť ukázať nie len hranice poézie a filozofie, ale aj príčiny ich vzniku. 

K tomu, aby sme vedeli zodpovedať na tieto otázky je potrebné poznať aj historické udalosti, 

spoločensko-sociálne okolnosti i politické dianie daného obdobia, pretože to všetko vplývalo 

na celý vývoj aj filozofie i poézie v Grécku. 

                                                 
1 Pozri: Leško, V. Dejiny filozofie I. – Od Tálesa po Galileiho. Grafotlač Prešov, 2004, s. 137-142 
2 Pozri: Steibitz, F. Stručné dějiny řecké literatury. Univerzita J.E. Purkyně v Brně. 1987, s.100-101 
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1 Počiatky poézie a filozofie 

 

1.1  Poézia 

     Poézia je prvým literárnym prejavom človeka. Jej zrod súvisí s úsilím prvobytného 

človeka rozšíriť svoje ponímanie života. V prvobytnej spoločnosti vystupovala „poézia“ 

v spojení s inými počiatočnými prvkami umenia, najmä hudby, tanca, ale aj výtvarného 

umenia. Poézia vtedy vystupovala ešte v predvedeckom svete, keď si ľudia ešte mnoho vecí 

nedokázali vedecky vysvetliť, vo svete náboženskom, kde aj nachádzali vysvetlenie pre 

všetky javy v živote. 

     Najdôležitejší a chronologicky najstarší prvok poézie je rytmus, ktorý bol obsiahnutý už 

v samotnom živote a v každodenných pracovných úkonoch každého človeka. Poézia 

existovala v spojení s hudbou na základe rytmu. V procese civilizačného vývinu sa poézia 

neskôr od hudby oddelila, aby mohla fungovať ako samostatná jednotka. Samostatne sa 

mohla naplno rozvíjať, najmä z hľadiska jej jazykovej funkcie. Poézia sa orientovala na 

každodenný život, na rôzne podujatia i príležitosti sprevádzajúce ľudský život: napríklad letný 

a zimný slnovrat, vynášanie Moreny, ľúbostné piesne, básne a piesne pri rozličných oslavách, 

pochovávanie mŕtveho...a podobne. Až neskôr sa poézia rozdelila na lyrickú a epickú. 3 

     Dalo by sa povedať, že základnou funkciou poézie, ktorá sa zachovala v podstate aj dodnes 

je obraz skutočnosti, ale aj to, že on sama skutočnosť inšpiruje. Veľký význam poézie spočíva 

aj v tom, že vďaka nej sa postupne oddeľovalo pomenovanie predmetu od vlastného 

predmetu, čo vlastne bolo zárodkom vzniku metaforického jazyka. To čo je dnes považované 

za samozrejmosť sa muselo vyvinúť postupne. 4 

 

               1.2 Filozofia 

     „Dnešný človek, ktorý je bytostne spätý s európskou civilizáciou, obyčajne si 

neuvedomuje, že jej základy položil malý grécky národ približne v 6.storoči p.n.l. Grécky 

sociálno-politický útvar – otrokársko-demokratický mestský štát – polis, je prvá historická 

etapa vývoja ľudstva, ktorá svojim intelektuálnym obsahom i dosahom predznamenáva našu 

súčasnosť. 

      Termín filozofia zaviedol známy Pytagoras. Na základe mnohých skúmaní, pozorovaní 

a konštatovaní, dnes už vieme, že poznanie je vzťah medzi dvoma prvkami, poznávaným 

                                                 
3 Pozri: Slobodník, D.: Cesty k poézii. Tatran Bratislava, 1976, str. 9 - 13 
4 Pozri: Slobodník, D.: Cesty k poézii. Tatran Bratislava, 1976, str.17  
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a poznávajúcim, ktorých vzťah navodzuje problém uvažovania a vedie ku konečnému 

dôsledku – pravde. 5 

     Aby sme však nikomu nekrivdili, musíme poznamenať aj to, že hoci Pytagoras zaviedol 

ako prvý pojem filozofie, nebol však prvým filozofom. Medzi nich totiž patrili filozofi 

z Milétu. Najvýznamnejším z nich bol Anaximandros, ktorý bol tiež aj najstarším gréckym 

prozaikom. Vyložil svoju náuku v spise Peri fysios, O prírode. 6 

 

               1.3 Porovnanie poézie a filozofie 

    „Poézia chce práve tak bojovať ako opájať, chce práve tak pochodovať k veľkým a skoro 

neznámym cieľom, ako sa zastaviť v okamihu a preniknúť doň; chce proste povzniesť človeka, 

zdvihnúť ho a očistiť.“7 

     „Dôležitou súčasťou básnikovej osobnosti je schopnosť podávať nové informácie 

o skutočnostiach zaujímavým a podnetným spôsobom, berie sa do úvahy aj obohatenie 

poznania a schopnosť podať to v estetickom tvare. 8„V básni, ktorá je výsledkom básnikovej 

poznávaco-obraznej činnosti sa objavuje aj postoj ideový a s ním aj zhodný postoj estetický.“ 
9 

       Medzi filozofiou a poéziou dochádzalo často ku konfliktom, pretože filozofia sa 

domnieva, že poézia nie je oprávnená odpovedať na mnohé otázky, ktoré jej ľudia kládli 

a nachádzali odpovede práve v nej, aj napriek jej neoprávnenosti, ako to hovorí filozofia,      

narážame na protichodné názory filozofov, ktorí stoja proti sebe, napríklad Platóna so 

skeptikmi naproti stoikom spolu s Cícerom, Senecom atď. Jedna strana filozofov tvrdila, že 

poézia nemôže tak dobre odpovedať na otázky ako filozofia a nazývali ju zlou filozofiou, 

pretože ukazuje a vysvetľuje veci inak ako veda.10 Platón tvrdí, že jeho zistenia spejú k tomu, 

že poézia by mala prinášať morálny prospech, no prináša len opak, čiže škodu. 11 

 

 

 

.  

 

                                                 
5 Martinka, J.: Antológia z diel filozofov. Predsokratici a Platón. Iris Bratislava, 1988, str.15 
6 Pozri: Steibitz, F.: Stručné dějiny řecké literatury. Univerzita J.E. Purkyně v Brně. 1987 s.69 
7 Mináč, V.: Súvislosti. Zväzok 6. Slovenský spisovateľ, 1976, str. 339 
8 Pozri: Slobodník, D.: Cesty k poézii. Tatran Bratislava, 1976, str. 71 
9 Slobodník, D.: Cesty k poézii. Tatran Bratislava, 1976, str. 71 
10 Pozri: Leško, V.: Dejiny filozofie I. – Od Tálesa po Galileiho. Grafotlač Prešov, 2004.s.139-143 
11 Pozri: Špaňár, J.: Úvod. Platón Dialógy. Tatran. 1990. s. 28 
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2 Aristoteles  (r.384 – 322 p.n.l.) 

 

        „Aristoteles predstavuje vyvrcholenie dejín antickej filozofie. G.W.F. Hegel 

o Aristotelovi správne napísal, že je jeden z najbohatších a najhlbších vedeckých géniov, ktorí 

sa kedy objavili. Žiadna doba nezrodila človeka, ktorý by bol rovný Aristotelovi.“12 

Napísal mnoho prírodovedeckých prác, biologických, psychologických i spoločensko 

politických. Rečníckymi otázkami sa zaoberal v práci Rétorika, estetickými otázkami v diele 

Poetika. Vedu poetickú zaradil medzi tri základné vedenia. Teda vedenie delil na tri základné 

druhy : a, vedy teoretické  b, vedy praktické  c, vedy poietické.13 

  

       Zachovalo sa nám mnoho Aristotelových spisov, ktoré delil na šesť skupín: 

1.Spisy logické - jedná sa v ňom o logické vedenie, poznanie, o tom ako dokazovať vedeckú 

pravdu. 

2. Spisy prírodovedecké – obsahuje popisy prírody, vysvetlenie prírodných javov 

filozofickými výkladmi, zaoberá sa v nich hmotou, tvarom, priestorom, časom, pohybom, 

inými slovami povedané, je to dnešná fyzika. 

3. Spisy psychologické – hovorí v nich o duši človeka, zvierat, ale aj rastlín, aj o myslení 

a nesmrteľnosti duše. Čiastočne zachádza aj do biológie. Týkajúc sa psychológie sa venuje  

spánku, snom a podobne. 

4. Spisy metafyzické – ide o výklady týkajúce sa prvej filozofie, o princípoch všetkého súcna, 

aj o Bohu.  

5. Spisy etické a politické – v týchto spisoch hovorí o základných princípoch štátu a politiky, 

o ľudskom konaní a jeho spoločenskom bytí. 

6. Spisy o slovesnom umení – zaoberal sarétorikou, písal úvahy o básnikoch, skúmal aj 

 Homérovu poéziu, atď. Výsledkom tejto činnosti boli dva spisy: 1. Peri poiétikes a 2.Techné 

rhétoriké.  

       Prvý spis hovorí o tragédii a epose. Písal aj o muzických umeniach a v knihe 

o poetických umeniach, ktorá sa stratila, sa predpokladá, že obsahovala výklady o komédii. 

Druhý spis, Techné rhétoriké hovorí o troch druhoch rétoriky, o schopnosti a umení rétoriky 

vyvolávať city. Okrem toho sa nám zachovalo aj zopár zlomkov z jeho lyrických básní. 

                                                 
12 Leško, V.: Dejiny filozofie I. – Od Tálesa po Galileiho. Grafotlač Prešov, 2004, s.93 
13 Pozri: Leško, Vladimír: Dejiny filozofie I. – Od Tálesa po Galileiho.. Grafotlač Prešov, 2004, s.94 
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Aristoteles pokladá umenie za mimetické a kladie ho preto nad skutočnosť, pretože umenie 

skutočnosť idealizuje. Neočakáva od básnikov poučenie, ale skôr rozptýlenie. 14 

        

               2. 1 Poetika 

       Aristoteles hovorí o poézii na epickej a tragickej,  o zborovej piesni, a o hrách na 

hudobných nástrojoch ako o umeniach napodobňujúcich, líšia sa však od seba prostriedkami 

ktorými napodobňujú a líšia sa aj tým, čo napodobňujú. Hovorí o hudobnom, aj o tanečnom 

umení, no podľa neho umenie, ktoré používa reč, čiže verše a slová, nemá pomenovanie. 

       „Lebo nemáme nijaký spoločný termín na pomenovanie Sofronových a Xenarchových 

mimov, sokratových rozhovorov a ani básni zložených v jambických trimetroch ...“ 15 

Aristoteles sa domnieva, že básnictvo vzniklo z úplne jednoduchých dôvodov, a to preto, že 

ľudia prirodzene napodobujú už od detstva a druhým dôvodom je to, že sa z napodobovania 

tešia. A tak sa ľudia, ktorí sa začali zaujímať o poéziu vo väčšej miere a mali pre ňu aj 

nadanie zapríčinili o vznik poézie ako takej. Rozdelil básnikov na tých, ktorí zobrazovali 

dobrých ľudí, teda na tých, ktorí skladali hymny a chválospevy. Druhou skupinou boli 

básnici, ktorí písali komédie, zobrazovali činy zlých a ľahkovážnych ľudí. Nemal však na 

mysli veci zlé, ktoré ubližujú, skôr mal na mysli veci tie, ktoré rozosmievajú. 16 

 

3 Kde sú hranice? 

        Prepojení filozofie s poéziou je mnoho. My sme sa však rozhodli pohybovať v rozmedzí 

starovekého Grécka. Ak by sme však nazreli do stredoveku, renesancie, či dokonca novoveku, 

našli by sme ešte mnoho prepojení. Veď napríklad René Descartes, predstaviteľ racionalizmu 

v 17. storočí, hovorí tiež o poézii a to v zmysle, že „popud na skladanie veršov pochádza zo 

silného podráždenia organických impulzov, ktoré môžu úplne zatemniť predstavivosť ľudí, čo 

nemajú mozog v rovnováhe; na druhej strane iných predstavivosť rozpaľuje a podnecuje 

k tvorbe poézie. To znamená, že básnické schopnosti závisia od stavu a činnosti organizmu.“ 
17 

       Na rozdiel od obdobia starovekého Grécka, týchto filozofov už nepomenovávame aj 

básnikmi, skôr sú to filozofi, ktorí hovoria o poézii. Je však zaujímavé aj to, prečo sa títo 

ľudia rozhodli písať básnickým jazykom? Veď každému je prirodzenejší obyčajný, bežne 

používaný jazyk, ako ten básnický, no i tak takmer všetci počas celého staroveku používali 

                                                 
14 Pozri: Aristoteles.  Poetika, Rétorika, Bratislava. Tatran. 1980, s. 221-227 
15 Aristoteles. Poetika. In: Sošková, J. Dejiny estetiky, antalógia. Prešov. 1994, s. 25  
16 Aristoteles: Poetika in: Sošková, J. Dejiny estetiky, antalógia. Prešov. 1994, s. 26-27 
17 Descartes, R.: Rozprava o metóde. In: Tatarkiewicz , W.: Dejiny estetiky. Bratislava. Tatran. 1988, s. 311 
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tento komplikovanejší spôsob. Jednoduché vysvetlenie podáva Aristoteles: „Keďže sa zdalo, 

že básnici, hoci rozprávajú o veciach nezmyselných, štýlom získali uznanie, aj prví 

spisovatelia reči, ako Gorgias, začali používať básnický spôsob vyjadrovania. Ešte aj dnes 

mnohí nevzdelaní ľudia sú tej mienky, že najlepší sú tí rečníci, ktorí používajú básnický jazyk; 

to však nie je pravda.“  S touto nevyvrátiteľnou myšlienkou musíme určite súhlasiť a dať za 

pravdu tomu, že hoci to tak nie je, mnohým sa skutočne zdá, že tí, ktorí hovoria nadneseným 

jazykom majú väčšie uznanie, príkladom je aj dnešný svet, týkajúci sa politického života, kde 

sa hoci nepoužíva básnický jazyk, no snažia sa do svojej reči vložiť akúsi noblesu, aby ňou 

viac zaujali ľudí. My sa však chcem zaoberať otázkou, kde je hranica medzi filozofiou 

a poéziou? Aristoteles hovorí aj o tom, kde je hranica medzi historikom a básnikom. Vraví, že 

niektorých nazývajú básnikmi len na základe toho, že vo svojich prácach používajú to isté 

metrum, ako básnici v básňach. 

       „Lebo takto ich obyčajne nazývajú, či už vykladajú vo veršoch látku lekársku, alebo 

prírodovedeckú. Homér však okrem verša nemá nič spoločného s Empedoklom, a preto 

právom možno jedného nazvať básnikom, druhého skôr prírodovedcom ako básnikom.“ 18 

To však na oddelenie básnika od historika, alebo filozofa nestačí. Vieme teda už jedno, a to že 

majú spoločné podobné metrum, alebo štýl. Odlišná je však látka. Ale ani to nie je 

postačujúce. Veď predsa aj básnik by mohol básniť o veciach z medicíny, alebo z biológie, 

preto musíme brať do úvahy aj to, akým spôsobom je látka podaná. Pretože aj Aristoteles 

hovorí, že „ nie je úlohou básnika rozprávať o tom, čo sa stalo, ale o tom, čo by sa mohlo 

stať, a to podľa pravdepodobnosti, alebo nevyhnutnosti. Lebo historik a básnik sa od seba 

líšia nie tým, že hovoria vo verši, alebo v próze... ale líšia sa tým, že jeden rozpráva, čo sa 

stalo a druhý, čo by sa mohlo stať.“ 19 

       Takže ďalším vymedzujúcim prvkom okrem látky, je podľa Aristotela to, že básnik by 

mal rozprávať o tom čo by sa mohlo stať, fakty, ktoré sa skutočne stali prenecháva 

historikovi. No definovanie toho, odkiaľ pokiaľ je básnik básnikom, alebo filozofom a naopak 

je omnoho zložitejšie, pretože ani tieto prvky ak by sme vzali do úvahy nie sú postačujúce. 

Predstavme si totiž niekoho kto píše o medicíne a píše o tom, čo sa stalo, samozrejme 

v básnickej forme. Ešte stále to nie je postačujúce na to, aby sme povedali, že toto nie je 

básnik, ale filozof, alebo historik. Ďalšia teória podľa Aristotela hovorí, že básnik 

napodobňuje činy a „ aj keď sa mu občas prihodí, že zbásni skutočnú udalosť, predsa je 

                                                 
18 Aristoteles: Poetika. In:  Sošková, J. : Dejiny estetiky, antalógia. Prešov. 1994. s. 26 
19 Aristoteles: Poetika. In:  Sošková, J. : Dejiny  estetiky, antalógia. Prešov. 1994 s. 27 
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básnikom, lebo nič neprekáža, aby sa niektoré zo skutočných udalostí nemohli stať 

pravdepodobne a možno, a práve preto je ich básnikom.“ 20 

        Ďalej hovorí Aristoteles o tom, že básnik je napodobujúcim umelcom, napríklad ako 

maliar. Napodobené vyjadruje básnik rečou metaforickou, alebo používa nárečie, alebo iné 

odchýlky, ktoré sú u básnikov prípustné. „Ak sú v básni veci nemožné, stala sa chyba. Ale je 

to v poriadku, ak tým umenie dosiahne svoj vlastný cieľ. A cieľom je, aby sa týmto spôsobom 

táto časť diela alebo niektorá iná stala pôsobivejšou.“ 21 

       Aristoteles teda tvrdí, že u básnika je prípustné, aby sa vzdialil skutočnosti za cieľom 

páčiť sa. To je však u historikov alebo u filozofov neprípustné, pretože úloha napodobujúca, 

ako sme už povedali prislúcha umelcovi. Hovoriť pravdu, alebo smerovať k pravde je úlohou 

filozofa i historika. Dokonca už sám Protagoras povedal: 

       „Život sa podobá slávnosti. Jedni na ňu prichádzajú súťažiť, iní ako obchodníci, ale 

najlepší prichádzajú ako diváci. Tak je to aj v živote, otrocké povahy sa ženú za slávou 

a ziskom, filozofické naopak za pravdou.“ 22 

        Z toho nám teda vyplýva, že podľa Aristotela sú základnými deliacimi prvkami medzi 

filozofiou a poéziou tieto veci: 1. látka – o čom píše, čo však samozrejme nie je postačujúce 

a preto sa musíme pozerať 2. akým štýlom je to podané, pretože  básnik by mal hovoriť o tom 

, čo by sa malo, alebo  mohlo stať a filozof o tom čo sa stalo, no a ďalším kritériom je 3. jazyk 

a odchýlky, ktoré predpokladajú aj zdeformovanie skutočnosti v poézii, za cieľom 

pôsobivejšieho efektu. Na lepšie pochopenie týchto myšlienok by sme si mohli uviesť zopár 

príkladov. Ako prvý príklad  uvádzame ukážku  z básne od Sapfó – Óda na Afroditu: 

 

„Afrodita, ktorá v nádhere tróniš,  

večná dcéra Dia, majstryňa v lesti,  

kráľovná, nedolám mi srdce smútkom,  

prosím ťa vrúcne.  

 

Príď radšej vypočuť ďaleký hlas môj,  

tak ako často som vídala teba  

zostúpiť z otcovho príbytku dolu  

                                                 
20 Aristoteles: Poetika. In: Sošková, J. : Dejiny filozofie, antalógia. Prešov. 1994 s. 27 
21 Aristoteles: Poetika. In: Sošková, J: Dejiny filozofie, antalógia. Prešov. 1994 s. 28 
22 Pytagoras: Diogenes Laertios, VIII. In: Tatarkiewicz, W. : Dejiny estetiky. Bratislava. Tatran. 1988, s. 103 
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na zlatom koči,  

 

ťahanom oblohou krídlami vrabcov,  

éterom bezmračnej modroty šumiac,  

ponad zem schádzala ku mne si, pani,  

splniť mi prosby. 

 

Za chvíľu bola si pri cieli, pri mne, 

úsmev sa na tvojej trblietal tvári, 

keď si sa pýtala na moje túžby, 

na bolesť duše, 

 

hovoriac: ,,Treba sú ti moje čary? 

Povedz mi, koho ti mám v náruč vlákať, 

 to je ten, ktorý ti, poraniac srdce, 

 ublížil, Sapfo?“ 23 

 

 

       Ak by sme mali určiť, či ide o autorku filozofku, alebo poetku bez predchádzajúcich 

znalosti o autorke Sapfó a brali by sme do úvahy Aristotelovu koncepciu, postupovali by sme 

tak, že najprv sa musíme pozrieť na látku, ktorá vyplýva už z jej názvu a to je óda na bohyňu 

Afroditu. Bohovia boli však často predmetom opisov ako básnikov, tak aj filozofov, preto 

poďme ďalej. Ďalšie kritérium podľa Aristotela je štýl. Tu sa už približujeme k básnictvu, 

pretože ako hovorí Aristoteles, básnik by mal hovoriť o tom, čo by sa mohlo, alebo malo stať. 

V tejto básni Sapfó prosí Afroditu, aby prišla a vypočula jej hlas, aby zostúpila na zlatom koči 

ku nej, teda píše o tom čo chce, čo by sa malo stať. No aby sme si toto stanovisko utvrdili, 

pozrime sa ešte aj na posledné Aristotelovo kritérium a tým je jazyk a odchýlky. Slová ako  

 „... na zlatom koči... bezmračnej dobroty šumiac ... ak ťa nechce milovať...“ sú jasne mierené 

k tomu, aby zaujali čitateľa aj nejako citovo, okrasne, čo samozrejme filozof a historik 

nepotrebuje. Okrem toho využíva aj nadprirodzené veci ako samozrejmosť, čo je v histórii 

a filozofii vylúčené. („Treba sú ti moje čary? Povedz mi, koho ti mám v náruč vlákať“). 

                                                 
23 http://www.greckamytologia.wz.cz/dielo_Oda.html 
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Na základe týchto stanovísk, môžeme spraviť záver, že báseň od Sapfó je skutočne básnickým 

dielom a preto autorku v básni označíme právom za poetku, no nie za filozofku. No aj vo 

vede je to tak, že na potvrdenie výsledkov je potrebné viacero výskumov a preto si aj my 

chceme tieto zistenia potvrdiť, a to uvedením ďalšieho príkladu. Pozrime si teda ukážky 

z diela Sofokles – Antigona: 

       „Ja pochovám brata. Ak ma za to čaká smrť – tak iste krásna. Budem ležať s tým, kto mi 

je drahý, a zas ja, keď vykonám ten zbožný skutok, budem drahá jemu. Ver mi, že je dlhšia 

doba, na ktorú sa treba zapáčiť tým pod zemou, než doba, na ktorú sa môžem zapáčiť týmto 

tu.“ 24 

„Rodáci moji teraz sa poďte pozerať  na mňa, v akej hroznej biede tu kráčam, ako celé 

nebesá a slnko objíma môj zrak – ó veď je to naposledy!...25 

  

       Pri analýze tohto diela použijeme rovnaké postupy ako v prvom prípade, u Sapfó, pretože 

chceme vyriešiť otázku, či môžeme považovať Sofokla skôr za básnika – tragika, alebo za 

filozofa. Látkou je tragédia, dej, v ktorom chce sestra pochovať svojho brata. Pri štýle, alebo 

spôsobe môžeme na základe ukážky povedať, že autor nehovorí o žiadnych faktoch, ktoré sa 

stali, ani sa nesnaží poučiť čitateľa o nových poznatkoch a s tým teda súvisí aj jazyk 

a prostriedky, ktoré sa snažia citovo zapôsobiť na čitateľa, čo je ďalším prvkom básne. Veď 

už aj sama téma tragédie smeruje k ovplyvneniu citov čitateľa, totiž hlboká myšlienka toho, 

že sestra chce pochovať svojho brata, aj  keď si je vedomá toho, že bude za to potrestaná 

smrťou. A teda bratská láska je najvplyvnejším faktorom, ktorý má ovplyvniť príjemcov 

k citovej bázni. Ako sme už raz povedali, vo filozofii citové stanovisko nie je potrebné. Preto 

aj pri tomto texte môžeme skonštatovať, že Sofokles sa so svojím dielom Antigona radí 

k spisovateľom básnikom a nie filozofom. 

 

       O tom, ako vymedziť báseň a básnika sme sa už ako tak presvedčili. Pre úplné ujasnenie, 

je však potrebné aby sme sa pozreli na vec aj z opačnej strany a preto sa tento krát pokúsime 

analyzovať text filozofický.  Prvý z nich je text, ktorý napísal Xenofanes: 

 

„Keby voly, kone a levy mali aj ruky, 

Alebo vedeli vytvárať diela podobné ľudským- 

Kone by podobné koňom a voly podobné volom 

                                                 
24 Sofokles: Antigona. Tatran Bratislava, 1982, s. 9 
25 Sofokles: Antigona. Tatran Bratislava, 1982, s. 38 
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Kreslili podoby bohov, tiež dávali podobu telám, 

Čo ony práve teraz majú.“ 26 

 

       Xenofanes sa nám týmto snažil povedať, že náboženstvo je absolútne, pretože každý tvor 

si predstavuje Boha tak, ako vyzerá on sám. Veď napríklad aj černoch si predstavuje Boha 

čierneho, kde naopak beloch si predstavuje Boha bieleho a preto aj zvieratá ak by mali ruky 

a vedeli by kresliť, nakreslili by Boha tak, ako si ho predstavujú oni podľa seba. Látkou nám 

je teda náboženstvo. Čo sa týka štýlu, už po prečítaní básne vidíme, že tento text hovorí 

o tom, čo by bolo keby bolo. Preto by sme sa mohli domnievať, že ide o text básnický. 

Pozrime sa však na to bližšie. Nehovorí o tom čo by malo byť, alebo čo by mohlo byť, ale 

hovorí, čo by bolo keby zvieratá mali ruky a môžeme to považovať za Xenofanové 

konštatovanie, môžeme to považovať za fakt, ktorý by sa bol stal, ak by sa naplnilo to, o čom 

píše. Nepoužíva pri tom ani žiadne odchýlky,  ani jazykové hračky na zapáčenie sa a preto 

môžeme vyvodiť záver, že Xenofanov text môžeme považovať za text filozofický.  

Asme však nekrivdili filozofickým textom, uvedieme si ešte jeden príklad, od filozofa menom 

Alkidamas: 

„Lebo iné nájdeš pre ľudí aj právo, 

ak máš na mysli rozdiel; nič nie je napospol krásne 

a nikde všetko zas mrzké, lebo to príhodná chvíľa 

za mrzké či krásne mať chcela, povedať možno, 

že vďaka príhodnej chvíli veci sú krásne, 

iné zas mrzké, kde práve ten okamih chýba.“ 27 

 

       Musíme uznať, že takéto písanie nebolo jednoduché a možno aj čitateľ by mal problém 

rozlúštiť, čo nám tým chcel Alkidamas povedať, nebyť jeho vysvetlenia: 

„Myslím, že keby niekto kázal poznášať na jednu kopu mrzké veci všetkým ľuďom, ktorí ich 

pokladajú za také, a potom z tej kopy vziať pekné veci podľa vlastného úsudku, nič by na kope 

nezostalo, lebo všetci by všetko rozobrali, keďže nemajú rovnaký úsudok.“ 28 

Aj pri tejto básni ak si vezmeme v úvahu Aristotelovu koncepciu, môžme tento text 

považovať za filozofický, pretože hovorí o tom, aký majú ľudia úsudok voči kráse, čo je 

vlastne konštatovanie skutočnosti a faktu. Nenachádzame tu žiadne čo by malo byť, 

                                                 
26 Klemens z Alexandrie, Rozličné V 110; frg. B 15 Diels. In: Tatarkiewicz, W. : Dejiny estetiky. Bratislava. 
Tatran. 1988, s. 120 
27 Alkidamas: Dišputy 2. In: Tatarkiewicz, W. : Dejiny estetiky. Bratislava. Tatran. 1988, s. 120 
28 Alkidamas: Dišputy 2. In: Tatarkiewicz, W. : Dejiny estetiky. Bratislava. Tatran. 1988, s. 120 
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nenachádzame žiadne citové vplývanie na čitateľa, ani žiadne iné prvky prislúchajúce 

básnickému dielu, o ktorých sme hovorili už predtým. Na základe týchto porovnaní a zistení, 

môžeme teda povedať, že Aristoteles skutočne dobre vymedzil tieto hranice medzi filozofiou 

a poéziou a dôkazy o tom sú jednoznačné.   

 

 Záver 

       Predložená práca je venovaná vzťahu poézii a filozofii. Povedali sme o hlavných 

historických, politických i kultúrnych podmienkach, za ktorých vznikala poézia ako 

samostatná disciplína. Takým istým spôsobom sme povedali o počiatkoch filozofii. Keďže 

kolískou kultúry je antické Grécko, zvolili sme si túto krajinu a jej predstaviteľov ako 

základný oporný bod. Postupovali sme podľa období, teda od predattického obdobia, 

attického, helenistického, až po rímske obdobie. V práci sme si položili otázku, ako odlíšiť 

filozofický text od poetického. Napokon sme pracovali s pramennými textami a na príkladoch 

sme si ukázali ako takéto texty od seba odlíšiť na základe Aristotelovej koncepcie. Látka, štýl 

a jazyk. To sú jeho základné odlišujúce kritéria. Najprv sa musíme zamerať na to, o čom sa 

hovorí, potom akým štýlom, čiže či autor píše o tom čo by sa malo, alebo mohlo stať, alebo 

o tom, čo sa stalo. Jazyk považujeme tak ako aj Aristoteles za faktor, ktorý ovplyvňuje 

čitateľa citovo a teda má v ňom vzbudiť záujem. Porovnávaním textov a postupnou analýzou 

pomocou Aristotela sme dospeli k záveru, že môžeme pokladať jeho teóriu za pravdivú 

a stotožňujeme sa s ňou. Za hlavnú podmienku básnického textu považujeme, aby autor 

hovoril čo by sa malo/mohlo stať. Na rozdiel od filozofického textu, ktorý má vyjadrovať čo 

sa stalo, alebo prognózy do budúcnosti, ktoré sú pravdou. Pretože podľa nás má byť 

základnou jednotkou filozofie je pravda. V poradí druhé dôležité kritérium je pre nás jazyk, 

ktorý ma v básnickom texte ozdobnú funkciu a ako sme už raz povedali, filozofický text niečo 

také nepotrebuje. Toto stanovisko považujeme za finálne a je pre nás hlavným prínosom v 

bakalárskej práci. Na záver by sme ešte chceli uviesť výstižný citát od Františka Mihinu: „Bez 

slova, reči, jazyka by symbolická kultúra vôbec nevznikla a nemohla vzniknúť. A v podobách, 

v akých sme, by sme nemohli vzniknúť ani my sami, ani svet kultúry, ktorý je spôsobom nášho 

prebývania vo svete.“ 29 Je to niečo také samozrejmé, že si to nikto neuvedomuje, no predsa 

je to pre našu ľudskú existenciu nevyhnutné. Pretože bez slova, reči a jazyka by nemohla 

vzniknúť ani táto práca. 

 

                                                 
29 Mihina, F: Filozofia a literatúra ako subštruktúry semiózy. In: Viera Žemberová: Genologické 
a medziliterárne štúdie 1, Prešov 2009 
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