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Exaifnés (náhle) v Platonis Opera 

 

Martin BAČA 

 

 

Afi∆n pãnta f°rei: dolixÚw xrÒnow o‰den 

éme¤bein oÎnoma ka‹ morfØn ka‹ fÊsin ±d¢ tÊxhn 

(Epigram XXXI; Anthologia Palatina, IX,51) 

 

Platón syn Aristónov z dému Kollyteus (Plãtvn ÉAr¤stvnow KolluteÊw) žijúci v rokoch 

427–347 záporného letopočtu je postava, ktorá má tendenciu sa nám napriek mnohým 

stáročiam viac či menej hodnotných interpretácií stále rozplývať ako kruhy na vode. Dôvod? 

Jeden z nich je, že stále nevieme akým postupom (akým ‚systémom‘) pristupovať k tak 

nesystematickému mysliteľovi. Pochopiteľne, ambícia chápať Platóna, môže byť realizovaná 

cez viaceré postupy: možno interpretovať konkrétny problém v jednom diele, možno 

interpretovať konkrétny problém vo viacerých dielach, možno interpretovať konkrétnu fázu 

tvorby, možno interpretovať zmenu oproti predchodcom, možno interpretovať... ka‹ tå 

loipã... Jedna z možnosti je postupovať prostredníctvom (semi)filologických východísk 

a následne od nich prejsť k filosofickému1 rozboru. Práve ostatne spomenutou metodológiu 

zamýšľam pracovať v štúdii. Za tému práce som vybral termín '§ja¤fnhw' (výslovnosť: 

‚exaifnés‘) ktorý je konvenčne prekladaný ako ‚náhle,‘ pričom toto slovo budem interpretovať 

cez polymodálne zrezy. 

 Najprv stručne poukážem na gramatickú klasifikáciu slova §ja¤fnhw. Za tým uvediem 

jeho použitie u predchodcov, menovite u Homéra a Sofokla, no uvediem aj použitie tohto 

slova u Aristotela, v Biblii, u Augustína a Danteho. Potom sa zameriam na slovo §ja¤fnhw 

v Corpus Platonicum, uvediem všetky jeho použitia a budem hľadať v koľkých významoch je 

toto slovo používané, a ako nasledujúci rozbor ukáže, je používané v dvoch významoch: 

nefilosofickom a filosofickom. Ďalej sa zameriam na fakt, že §ja¤fnhw sa nadpriemerne často 

vyskytuje so slovami yaumãzv, podivujem, respektíve êtopow, podivný (a ich 

                                                 
1 Slovo ≤ filosof¤a a jeho odvodeniny transliterujem s hláskou „s“ poukazujúc na s¤gma v gréckom originály 

a tým naznačujem dôležité väzby, hlavne k slovu ≤ sof¤a (viac o dôvodoch pozri: Filozofia, roč. LV, 2000, č. 
5, str. 395–399). Rovnaké úpravy používam aj pri slovách metafysika, gnóseológia, noétika a epistémologia. 
Pri prepise rozlišujem medzi ® c›lÒn (= „e“) a ∑ta (= „é“), medzi ¯ m›krÒn (= „o“) a Œ m°ga (= „ó“), medzi 
y∞ta (= „th“) a taË (= „t“) a dvojhlásku ou prepisujem ako „ú“. 
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gramatickými variantmi) preto budem vyvodzovať čo to znamená pre dosahovanie a charakter 

ľudského vedenia. Následne, keďže už bude dostatočne spracovaný pramenný materiál, 

budem konkrétne demonštrovať ako prebieha dosahovanie vedenia (§pistÆmh) u Platóna. 

Konkrétne cesta vedenia spočíva v dvoch krokoch: najprv pomalé, náročné, procesuálne 

nadobúdanie informácií s mnohými návratmi a omylmi pod vedením učiteľa (kvantitatívna 

časť); a potom nasleduje skokové dosiahnutie skutočného vedenia (§pistÆmh; kvalitatívna 

časť). Mimo toho sa vyjadrím aj k ďalším príznačným kategóriám, ako k problematike 

autonómnosti, intuitivizmu, starosti o dušu a tak ďalej. 

 

ÉEja¤fnhw – lingvistická katalogizácia 

Lexikálna jednotka §ja¤fnhw sa zaužívane prekladá ako ‚náhle,‘ menej často ako ‚zrazu,‘ 

‚znenazdania,‘ ‚okamžite,‘ ‚odrazu,‘ ‚ihneď,‘ ‚hneď,‘ ‚bezprostredne,‘ a tak ďalej, pričom 

rozdiely medzi jednotlivými slovami sú len na úrovni synonymity. Predpokladaná výslovnosť 

podľa ionsko-attickej gréčtiny a attickej formy je ‚/exaifnēs/,‘ resp. ‚/eksaifnés/.‘ Podľa 

gramatickej klasifikácie sa jedná o príslovku (adverbium) je nesklonná a etymologicky súvisí 

so slovom a‰ca (a tiež s afichrÒw, afifnhw, afifn¤diow, §jaifn¤diow, atď.).2 ÉEja¤fnhw nie je 

Platónov novotvar, ale už bolo používané jednak v predplatónskej dobe, konkrétne sú dobre 

zachované textové evidencie u Homéra (používal ionsko-attické nárečie, konkrétnejšie 

staroionskú formu) a Sofokla (používal ionsko-attické nárečie, konkrétnejšie attickú formu), 

jednak u nasledovne žijúcich, napríklad u Aristotela (používal koiné/hellenistické nárečie). 

Okrem toho gréčtina, a tiež Platónova gréčtina, poznala aj slovo §jap¤nhw, ktoré je podľa 

niektorých chápané ako menej eklatantný výraz. 

 

Použitie slova §ja¤fnhw u predchodcov a nasledovníkov 

Jeden z prvých dokladov na slovo §ja¤fnhw sa nachádza u Homéra: „Achájci horlivo niesli 

mŕtvolu z boja/ naduté lode a za nimi neprestaj viedla sa bitka/ zúrivá, podobná ohňu, keď 

chytá sa niektorej obce;/ vybuchne náhle (§ja¤fnhw) a požiera mesto.“ (Ílias, XVII, 735-738) 

Okrem toho u Homéra existuje ešte jedno použitie uvedeného slova v Íliade (XXI,14), no nie 

je žiadne zaznamenané použitie tohto slova v Odyssey, ktorá je mladšia, avšak Homéros 

                                                 
2 K lexikografickej a všeobecnej charakteristike slova §ja¤fnhw pozri najmä: Liddell, H.G. – Scott, R. – Jones, 

H.S.: A Greek – English Lexicon, sub voce a‰ca [str. 45] a sub voce §ja¤fnhw [str. 582]. K etymológii pozri 
najmä: Chantraine, P.: Dictionnaire étymologique de la langue grecque, sub voce a‰ca [vol. I, str. 41] a sub 
voce §ja¤fnhw [vol. II, str. 353]. Ku gramatickej a všeobecnej charakteristike pozri najmä: Smyth, H.W.: 
Greek Grammar, str. 283–284, §§ 1.094–1.098 a Goodwin, W.W.: Greek Grammar, str. 77–78, §§ 365–371. 
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omnoho častejšie, až jedenásť krát použil slovo §jap¤nhw.3 Sofoklés takisto použil slovo 

§ja¤fnhw, napríklad: „[t]u on ako náhle (§ja¤fnhw), trpké hrmenie započul,/ ich do náruče 

zovrel a povedal: ‚Dietky moje...“ (Oidipús na Kolóne, 1610).4 Aristotelés rovnako využíval 

termín §ja¤fnhw, pozri príklad: „pre to, čo predvídame sa môžeme rozhodnúť podľa 

rozumovej úvahy, ale pre to, čo prichádza náhle (§ja¤fnhw), iba podľa duševného stavu.“ 

(Etika Níkomachova, III,11,1117a22) 5  Aj Biblia v oboch Zmluvách používa toto slovo, 

confer: „trpko nariekaj:/ Náhle (§ja¤fnhw) prišiel proti nám ničiteľ!“ (Jeremiáš, 6,26) A tiež: 

„hneď (§ja¤fnhw) s anjelom sa zjavilo množstvo nebeských zástupov, ktoré chválili Boha“ 

(Evanjelium podľa Lukáša, 2,13). 6  Pochopiteľne §ja¤fnhw bolo používané nie len 

hellenistickou kultúrou, ale bolo preložené do latinčiny, napríklad Augustinus Aurelius 

napísal: „[d]uch rozkáže telu, a to poslúchne ihneď (statim).“ (Vyznania, VIII,9,21)7 To isté 

slovo bolo následne preložené/používané aj v národných jazykoch; ako príklad spomeniem 

(Božskú) Komédiu od Dante Alighieriho, ten uvádza: „[p]povedal som, náhle vedomí si svojej 

viny“ (Inferno, X,109).8 

 

ÉEja¤fnhw v Corpus Platonicum 

Platón vo svojej spisbe používal ionsko-attické nárečie a ešte konkrétnejšie jeho attickú formu 

(≤ ÉAty¤w, ≤ ÉAttikÆ, diãlektow) a jeho gréčtina je mnou oprávnene dávaná za príklad 

lexikografickej, štylistickej a významovej prominentnosti. 9  Pri drobnohľadnej analýze 

Platónovho diela, vrátane sporných prác, som zaznamenal tridsaťšesť použití slova 

                                                 
3 Pozri: „Odrazu (§jap¤nhw) Odyssea zazreli štekavé psiská“ (Odyssea, XIV,29). Zvyšné použitia toho istého 

slova: Ílias, V,91; IX,6; XV,325; XVI,598; XVII,57; Oddysea, X,557; XII,288; XIV,38; XXI,196; XXIV,160. 
4 Uvádzam ďalšie Sofoklove použitia slova §ja¤fnhw: Aiás, 170; Antigoné, 417; Tráchíňanky, 912; Filoktétés, 

751; Oidipús na Kolóne, 1623; 1625. 
5 Ďalšie použitia slova §ja¤fnhw u Aristotela: O vyjadrovaní, 7,17b34; Fysika, IV,13,222b15; IV,13,222b29; 

Meteorológia, II,8,368a6; IV,12,390a22; O svete, 4,395a6; O spánku a bdení, 3457b15; Zoológia, 
VI,4,563a10; O započutých podivuhodnostiach, 101,839a7; Etika Níkomachova, III,1,1111b9; Etika 
Eudémova, II,8,1224a3; II,8,1224a4; II,10,1226b3; Politika, I,11,1259a15; Ekonomika, II,1351b34; et cetera. 

6 Pozri ostatné použitia termínu §ja¤fnhw v Biblii: Jeremiáš, 15,8; Príslovia, 24,22; Jób 1,19; Habakuk, 2,7; 
Malachiáš, 3,1; Izaiáš, 47,9; Evanjelium podľa Marka, 13,36; Evanjelium podľa Lukáša, 9,39; Skutky 
apoštolov, 9,3; 22,6. 

7 Uvádzam ďalšie použitia slov vo Vyznaniach: I,11,17 (statim); VIII,5,12 (modo); VIII,6,15 (nunc); VIII,11,25 
(modo); VIII,12,28 (non modo); VIII,12,29 (statim); IX,4,12 (mirabilem celeritatem); et cetera. 

8 Iné použitia vo všetkých častiach Božskej komédie: Inferno, II,80; II,101; III,86; III,102; V,43; Purgatorio, 
I,30; II,50-51; V,24; XXXII,153; Paradiso, III,3; III,8; IV,97; VI,19; XIII,31; XIV,20; XXIX,29-30; et cetera. 

9 Pri analýze som pracoval paralelne s kanonickým starogréckym vydaním I. Burneta (Platonis opera. I–VI, 
Oxford, s.a.) a s českým prekladom F. Novotného (Spisy. I–V, Praha, 2003). V snahe čo najlepšie pochopiť 
problematiku som parciálne prihliadal aj na iné prekladateľské riešenia, konkrétne na anglické vydanie J. M. 
Coopera (Complete Works. Indianapolis/Cambridge, 1997) a na slovenské vydanie J. Špaňára (Dialógy. I–III, 
Bratislava, 1990). ~~ Spôsob citovania klasických prác kopíruje internacionálny akademický úzus, 
podrobnejšie o tom v Appendixe. 
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§ja¤fnhw 10  a jedno použitie slova §jap¤nhw. 11  Rozčlenením na chronologizáciu môžem 

demonštrovať, že Platón toto slovo používal od rannej fázy tvorby, cez strednú až po neskorú 

fázu.12 Okrem tohto zistenia je pre skúmanie omnoho dôležitejšie sa zamerať na to v akých 

dikciách je slovo §ja¤fnhw používané. Lebo lexikálny prvok, adverbium '§ja¤fnhw,' ‚náhle,‘ 

nie je jedno z mnohých diskurzívne neutrálných slov, ale je to jeden z významných 

metafysických a epistémologických lingvistických entít znázorňujúci koncepčný ráz 

Platónovho myslenia a signifikantne poukazuje na štrukturálny kolorit jeho ontológie 

a gnóseológie. Detailnejší pohľad na Corpus Platonicum ukazuje, že §ja¤fnhw nie je 

používané jediným spôsobom, ale v dvoch heterogénnych sortách: v /aÄ/ mimofilosofickom 

význame a /bÄ/ filosofickom význame (i keď je pravda, že nie vždy je možné jednoznačne 

diferencovať použitie do konkrétnej skupiny kvôli konfúznosti). Najprv uvediem obidve 

použitia termínov, vrátane kontextu, pričom sa spočiatku sústredím hlavne na odcitovanie 

textových evidencií a až následne dodám interpretáciu. 

 

Dva druhy použitia termínu §ja¤fnhw v Platonis Opera 

Najprv k formálnym textovým prehľadom a deleniu slova do diptychových skupín. V /aÄ/ 

mimofilosofickom význame je užité keď Platón uvádza opis zmeny timokrata v oligarchu, 

konkrétne syn pozoruje „ako otec náhle (§ja¤fnhw) narazí na obec ako na úskalie“ (Resp. 

VIII,553a). Ďalší výskyt slova §ja¤fnhw v nefilosofickej väzbe je, keď jednému účastníkovi 

Platón vložil do úst vetu „keď som teraz tak z nenazdania (§ja¤fnhw) dostal tu otázku“ (Leg. 

IV,712e). V totožnom význame je toto slovo použité vtedy, keď uvádza, že niekto stratil 

zbrane vtedy „keď ich znenazdania (§ja¤fnhw) napadol veľký príval vody“ (Leg. XII,944b). 

Všetky vyššie uvedené použitia slová §ja¤fnhw sú bežné, nepríznačné a nepoukazujú na 

žiaden idiolekt, lexiku povolania či profesionálnu maticu. V podobnom, ba až v rovnakom 

                                                 
10 Gorgias, 523e4; Cratylus, 391a1; 396b4; 396c7; 396d3; Symposium, 210e4; 212c6; 213c1; 223b2; Respublica, 

V,453c7; V,472a1; VII,515c6; VII,516a4; VII,516e5, VIII,553a10, IX,584b7, X,615d6, X,621b6; Parmenides, 
156d3, 156d3; 156d6; 156e5; 164d3; Theaetetus, 162c3; 203e1; Politicus, 291b7; Leges, II,665b4; III,678b9; 
IV,712e4; VI,758d4; IX,866d7; IX,867a3; IX,867b6; XII,944b2; Theages, 130c7; Epistula, VII,341c7. 

11 Respublica, X,621b3 – podotýkam, že slovo §jap¤nhw je v blízkosti slova §ja¤fnhw (použitého o tri riadky 
neskôr, konkrétne v pasáži X,621b6) takže možno bolo zvolené len zo štylistického zreteľa. 

12 Do /Ia/ ranného obdobia je radený Gorgias; do /II/ stredného obdobia sú radené: Kratylos, Symposion, Ústava, 
Parmenidés, Theaitétos; do /III/ neskorého obdobia sú radené: Politikos a Zákony; nakoniec /?/ Theagés 
a Siedmy list sú Vlastosom pavažované za pseudoplatonika, no Theagés býva zaraďovaný medzi ranné 
a stredné obdobie a Siedmy list do neskorého obdobia. Delenie prevzaté z: Vlastos, G.: Socrates. Ironist and 
Moral Philosopher, str. 46–47, pozn. 4–9. ~~ Komparatívne možno pozrieť aj iné pramene, napr.: Zeller, E.: 
Die Philosophie der Griechen in ihrer Geschichtlichen Entwicklung. Sokrates und die Sokratiker, Plato und 
die alte Akademie, str. 338–346; Nails, D.: The People of Plato. A Prosopography of Plato and Other 
Socratics, str. 307–330, 357–367 alebo Taylor, A.E.: Plato. The Man and His Work, str. passim. 
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význame toto slovo používali mnohí súčasníci a používame ho aj my, svedectvom toho môže 

byť aj táto z didaktických dôvodov vytvorená veta: ‚potom zrazu (§ja¤fnhw) sa otvorili dvere 

a X.Y. znenazdania (§ja¤fnhw) prišiel a náhle (§ja¤fnhw) začal sa pýtať... dobre, odpovedal 

som na jeho otázku, okamžite (§ja¤fnhw) to zistím a hneď (§ja¤fnhw) ako budem vedieť sa ti 

ozvem.‘ V takýchto koreláciách nemá žiadnu ďalšiu metafysickú fazetu. Citátmi a vlastným 

príkladom som chcel len poukázať, že tento pojem možno používať aj v bežnom, 

nefilosofickom úzuse. 

No /bÄ/ okrem bežného významu je §ja¤fnhw užívané aj z filosofického hľadiska 

v exponovaných dimenziách, konkrétne v dimenziách ontológie a gnóseológie. Napríklad 

Sókratés po časti etymologickovýkladových analýz prirodzenej správnosti mien poznamenal: 

„múdrosť (sof¤aw), ktorá mi práve teraz tak náhle (§ja¤fnhw) spadla, a ja neviem odkiaľ.“ 

(Crat. 396c) A rovnako pre toto používanie je dôležitá Hermogenova reakcia adresovaná 

Sókratovi: „ako ľudia naplnení božím duchom, tak náhle chrlíš svoje veštby.“ (étexn«w g° 

moi doke›w Àsper ofl §nyousi«ntew §ja¤fnhw xrhsm“de›n; Crat. 396d2-3) Tiež vraví, že 

ak nepoznáme hlásky, tak krásna myšlienka (kalÚw lÒgow) nám môže veľmi náhle 

(§ja¤fnhw) utiecť (Theaet. 203d–e). Rovnako v jednom z dôležitých ontologických dialógov 

uvádza, že prechod z kľudu na pohyb sa vyznačuje okamžitosťou a táto „[o]kamžitosť 

znamená totiž ako sa podobá asi to, že sa niečo z nej mení v to i ono.“ (tÚ går §ja¤fnhw 

toiÒnde ti ¶oike shma‹nein, …w §j §ke¤nou metabãllon efiw •kãteron; Parm. 156d3-4) 

A keď píše slávne podobenstvo, obraz o väzňoch v podzemnom obydlí, tak v príslušnom akte 

filosofickej drámy uvádza, že „[j]eden z nich je vyslobodený z pút a prinútený náhle vstať 

a otočiť krk a ísť a hľadieť dohora k svetlu.“ (ıpÒte tiw luye¤h ka‹ énagkãzoito 

§ja¤fnhw én¤stasya¤ te ka‹ periãgein tÚn aÈx°na ka‹ bad¤zein ka‹ prÚw tÚ f«w 

énabl°pein; Resp. VII,515c8) Nie je to koniec použitia tohto slova, lebo hneď 

v pokračovaní podobenstva je §ja¤fnhw používané pravdepodobne tiež vo filosofickom 

zmysle nie len pri ceste nahor (énãbasiw), ale aj pri reverznom smere, pri zostupe 

(katãbasiw) toho istého obrazu, lebo máme uveriť, že keby človek zostúpil naspäť, tak oči 

by sa mu naplnili tmou, keď náhle prišiel zo slnka (katabåw efiw tÚn aÈtÚn yçkon 

kay¤zoito, îrÉ oÈ skÒtouw <ín> énãplevw sxo¤h toÁw ÙfyalmoÊw, §ja¤fnhw ¥kvn §k 

toË ≤l¤ou; Resp. VII,516e4-5). Akiste najreprezentatívnejším a mimoriadne dôležitým 

prameňom k pochopeniu metafysického zmyslu §ja¤fnhw je privátny ÉEpistolÆ zÄ (Ep. 
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VII,341c–344e), hoc’ o jeho pravosti sú vyslovované ambivalentné rezultáty, v ňom pri 

vysvetľovaní najabstraktnejších náuk uvádza algoritmus vedenia; podľa neskorého učenia 

vedenie (§pistÆmh), vedenie samo (§pistÆmh énãgkh), rozumové poznanie (noËw), 

pravdivé mienenie (élhyÆw te dÒja) nás môže doviesť k metafysickým danostiam vysokej 

axiologickej hodnoty. V menovanom stupni poznávame pravú podstatu súcna (fÊsin efiw f«w 

pçsin proagage›n), skutočné súcno (élhy«w §stin ˆn), dobro (égayoË), je poznávaná 

krása (kaloË), spravodlivosť (dika¤ou), to ako je niečo sámé osebe, vec sama. A tu je už 

súvis temporality s noétickoontologickým rozmerom metafysiky, lebo hľadanie toho, čo je 

samé osebe, prebieha tak, že najprv sa dlhý čas a s veľkou energiou skúmajú jednotlivé veci 

(êllhla aÈt«n ßkasta), mená (ÙnÒmata), definície (lÒgoi), názory (ˆceiw) a iné 

zmyslové vnemy (éisyÆseiw). Ak chceme poznať pravdu o všetkom jestvujúcne (élhy¢w t∞w 

˜lhw oÈs¤aw), tak je potrebné klásť mnohé otázky a odpovede (§rvtÆsesin ka‹ 

épokr¤sesin) až „naraz, ako plameň vznietený od vyletenej iskry, vznikne to v duši a potom 

sa to už samo živí.“ (§ja¤fnhw, oÂon épÚ purÚw phdÆsantow §jafy¢n f«w, §n tª cuxª 

genÒmenon aÈtÚ •autÚ ≥dh tr°fei; Ep. VII,341c7–d2) Tu uvádza iskru (f«w, fãow) 

a plameň (pËr, purÒw), o pár strán tak povediac len so synonymickou zmenou vysvetľuje, že 

najvyššie poznanie sa vyznačuje tým, že „konečne vyšľahne oheň poznania a rozumu“ 

(§j°lamce frÒnhsiw per‹ ßkaston ka‹ noËw; Ep. VII,344b7). Pri vysvetľovaní fenoménu 

náhlosti – a to netreba prehliadať – nie je vhodné sa sústreďovať len na rýchlosť 

a automatickosť, lebo onomu vyšľahnutiu predchádza veľké úsilie a dlhý čas (metå trib∞w 

pãshw ka‹ xrÒnou polloË), počas ktorého adept pod tútorstvom učiteľa skúma zmyslové 

jednotliviny, pojmy a ich použitia cez rozhovor (diã-lÒgow) a až potom, po mnohých 

otázkach a odpovediach príde blesk poznania. Tento exkurz už definitívne potvrdil, že 

§ja¤fnhw vyžaduje podstatnejšiu analýzu, lebo znázorňuje extraordinárny princíp 

metafysického univerza. Je zomknutý s gnóseologiou a ontológiou; s teóriou poznania súvisí 

preto, že deskriptuje proces poznávania rôznych entít, s ontológiou preto, že neraz uchopuje 

metaempirické entity. 

 

ÉEja¤fnhw vo vzťahu k yaumãzv, êtopow, etc. 

Ešte pred procedurálnou analýzou termínu §ja¤fnhw nemôžem neuviesť ďalšiu kategóriu, 

konkrétne termíny yaumãzv/êtopow, lebo pri posudzovaní kontextuálnych väzieb je 
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evidentné, že slovo §ja¤fnhw sa štatisticky nadpriemerne často vyskytuje so slovami 

yaumãzein (diviť sa, žasnúť), étop¤a (neobvyklosť, podivnosť [doslova to, čo nie je bežné]) 

a spektrom ich gramatických variant. Napríklad v Theaitétovi sa Sókratés pýta: „či sa nedivíš 

(îra oÈ sÁ yaumãzeiw), keď sa takto znenazdania (§ja¤fnhw) o tebe ukáže, že pokiaľ ide 

o múdrosť (sof¤an), nie si o nič horší, než ktorýkoľvek človek alebo aj boh?“ (162c3-4) 

V tejto pasáži sú teda spriahnuté slová §ja¤fnhw na strane jednej a yaumãzeiw na strane 

druhej, pričom je tam väzba na slovo sof¤an. Inde píše, že „dojem podivného (êtopon) 

vzniká u všetkých ľudí z neznalosti (égno¤aw) [...] zarazil (¶payon) som sa, keď som tak 

náhle (§ja¤fnhw) zbadal ten zbor ľudí“ (Pol. 291b6-7). V Parmenidovi uvádza, že medzi 

pohybom a kľudom je „podivná okamžitosť“ (éllå ≤ §ja¤fnhw aÏth fÊsiw êtopÒw; 

156d6–e1). V inej práci, radenej do neskorého obdobia píše, že „to by bol veľmi podivný 

(êtopow) Dionýzov zbor starších mužov – ak sa započuje o ňom tak znenazdania 

(§ja¤fnhw), ak na počesť tohto boha budú spievať a tancovať muži“ (Leg. II,665b). A netreba 

zabúdať, že aj v Symposion je v jednej z prvých viet šiesteho, najvyššiho stupňa je uvedené, 

že pretendent „náhle (§ja¤fnhw) uvidí krásno podivuhodnej (yaumastÚn) podstaty“ (Symp. 

210e4). Citáty dokladovali jasne – §ja¤fnhw je v tesnom spojení so slovom 

yaumãzein/êtopow preto sa domnievam, že blízkosť slova §ja¤fnhw so slovami êtopow, 

yaumastÒw na základe opakovaných spoločných výskytov určite nemôže byť kontingentná. 

Symbiotickosť má evidentne ten význam, že údiv (yaËma) 13  z neznámeho nás vedie ku 

pýtaniu, skúmaniu, k filosofii, pričom riešenie sa objaví náhle (§ja¤fnhw); a naopak, že 

náhlosťou riešenia dospievame k údivu. Potom čo sme začali dlhodobo a s mnohými 

zástavkami skúmať, náhle (§ja¤fnhw) príde riešenie. Odpoveď, ak má charakter blesku, 

neprináša predpokladané/bežné/každodenné/očakávané/rutinné/etc. vysvetlenie. Vice versa 

prináša explikáciu, ktorá jasnosťou, eleganciou, premyslenosťou, skratkovitosťou a genialitou 

prekvapuje, vyvádza z rovnováhy, vymyká sa z naivno-schématického uvažovania v ktorom 

bol poznávajúci doposiaľ. Evidentne subjekt očakával niečo iné, preto frapantnosť riešenia 

a nezakalenosť odpovede ho nadmieru prekvapila. Preto nie je nadinterpretáciou aj 

pri mnohých iných filosofických použitiach slova §ja¤fnhw predpokladať, že menované 

                                                 
13 YaËma, údiv je podľa Platóna popudom k bádaniu, lebo „práve filosofovi náleží tento stav, diviť sa; veď nie 

je iného počiatku filosofie než je tento“ (mãla går filosÒfou toËto tÚ pãyow, tÚ yaumãzein: oÈ går 
êllh érxØ filosof¤aw μ aÏth; Theaitétos, 155d1-4). Porovnaj aj Platónovho Sofistu (251c), Aristotelovu 
Metafysiku (I,2,982b12-13; I,2,982b14-18), Theofrastové Povahopisy (pro. 1,1-2) a Plútarochov spis 
O delfskom E (385c). 
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slovo má jednoznačne aj atributívny rozmer údivu, pochybnosti, podivnosti, prekvapenia, 

neočakavateľnosti, zvláštnosti. Inak: kdekoľvek je filosoficky použité slovo §ja¤fnhw, tam 

možno bez postrádania násilníckych aktivít interpretácie doplniť i slová yaumãzv, a tak 

ďalej. 

 

ÉEja¤fnhw (a yaumãzv) ako cesta vedenia 

Na podklade doposiaľ excerpovaného možno vysvetliť najprv prípravu a potom realizovanú 

§ja¤fnhw, pričom interpretácia bude mať platnosť prinajmenšom v rámci excerpovaných 

pasáži. ÉEja¤fnhw má v chronologickom zmysle procesuálny charakter, ktorý vyjadrím 

didakticky pomocou schémy. Nech celý proces od nevedenia po plné ľudské vedenie  

predstavuje úsečka, kde bod ‚0‘ značí ‚nevedenie‘ a druhý koncový bod ‚10‘ značí 

‚maximálne ľudské vedenie (§pistÆmh)‘. Subčasť úsečky v rozmedzí ‚0‘–‚9‘ nech 

predstavuje rôznu intenzitu ‚polovedenia,‘ ‚akože vedenia,‘ ‚podpriemerného vedenia,‘ 

‚takmer úplného vedenia.‘ Tieto úseky sa ešte ďalej delia na ‚4,715,‘ ‚4,716,‘ atď. Na 

subrozmere ‚0‘–‚9‘ participujú všetci ľudia, ktorí ešte nedosiahli plné vedenie – otroci, ženy, 

barbari, hrnčiari, básnici a kedysi na tejto úrovni boli i filosofi. No každý v inej pozícii, napr. 

otroci a barbari sú umiestnení, skúsim sa domnievať, medzi ‚0,5‘–‚1,24,‘ hrnčiari okolo 

‚4,26,‘ atď. Vedenie ešte predtým než dosiahlo plnosť, predtým než zrealizovalo §ja¤fnhw, tj. 

keď bolo v subčasti ‚0‘–‚9‘ prebiehalo postupne, takpovediac step-by-step, per gradus. 

Osvojovanie poznatkov prebiehalo oboma smermi – mohol byť nárast (napr. z ‚4,8‘ na ‚5,95‘) 

alebo pokles (napr. z ‚4,8‘ na ‚3,12‘). Prípravu na zjavenie pravdy (§ja¤fnhw) nazývam 

kvantitatívne vedenie, resp. získavanie informácií. Súhrne ju možno charakterizovať ako 

pomalý, postupný, minuciózny proces nadobudania informácii, spájania pojmov do súdov, 

snaha o vyjadrenie záveru, ale táto etapa zahrňa aj nedorozumenia, iliberality a vážne defekty. 

Pri tomto kvantitatívnom modele sú možné návraty na predchádzajúcu úroveň a je možnosť 

skreslenia osvojených vedomosti alebo ich zabudnutia. Domnievam sa, že príprava bádania 

(‚0‘–‚9‘) je založená na pamäťovom účení, metóde pokus-omyl, aplikovaní, rozhovore, 

pozorovaní, anticipovaní etc, pričom tieto prístupy sa v závislosti od potreby opakujú 

a striedajú. Z doterajšieho je evidentné, že časť ‚0‘–‚9‘ nemá charakter ruptúr (§ja¤fnhw), 

prípadne jednotlivé prechody napr. z ‚2,8‘ na ‚3,41‘ majú akési minimálne skoky (§ja¤fnhw), 

ale vysoká pravdepodobnosť zabudnutia alebo regresie stierajú možnú minimálnu okamžitosť 

(§ja¤fnhw) prechodov. Sumatívne možno prvú, predfilosofickú časť (‚0‘–‚9‘) kde sa ešte 
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nepracuje s náhlosťou (§ja¤fnhw), vystihovať takto: je to len kvantitatívna úprava predošlých 

vedomostných informácií, sú to mnohokrokové zmeny doterajšieho poznania, subjekt 

poznania si nemusí uvedomovať nárast a pokles vedenia, nie je schopný určiť svoju pozíciu 

(tj. nevie či je na  stupni ‚4,2‘ alebo ‚6,2‘). Na tejto etape je ešte prítomná protirečivosť 

v poznatkovom materiáli a rozporuplnosť vo vedomostiach. Rozdiel medzi jednotlivými 

poznaniami v pasáži ‚0‘–‚9‘ je len v stupni, nie ešte v druhu. 

Na prípravný druh (značený ‚0‘–‚9‘) sukcesuje skutočný druh vedenia označený 

slovom §ja¤fnhw a yaumãzv, pričom v úsečke zaberá body ‚9‘–‚10‘. Tento druh, o ktorý vo 

výklade ide, nesúvisí s pomalosťou, procesuálnosťou, početnými experimentmi 

a mnohonásobnými pokusmi ako tomu bolo v predchádzajúcej etape. Súčasný stupeň sa 

dostavuje vtedy, keď po nespočetných skúšaniach sa nakoniec znenazdania (§ja¤fnhw) objaví 

skutočné pravdivé vedenie (§pistÆmh). FilÒsofow, subjekt doposiaľ veľa skúmal, veľa 

analyzoval, veľa komunikoval, veľa krát sa mýlil, tiež veľa krát predpokladal, že už pozná 

pravé riešenie, no vždy sa ukázalo ako liché, lebo vždy bolo uvažovanie v rozpore so sebou 

samým alebo s externou realitou. Predchádzajúci druh časovo nemusel trvať len minúty, ale i 

roky. A tu – nečakane ako blesk (≤ éstrapÆ), alebo ako iskra (tÒ f«w) z kresadla sa 

zjavilo pravé vedenie. Atribútom skutočne pravého vedenia je práve rýchlosť (§ja¤fnhw), 

ktorou sa vyjavuje správne riešenie. Znakom §ja¤fnhw je, že z pozície ‚9‘ (či snáď z ‚8,2‘ 

alebo ‚8,6‘) sa v zmysle definície bez zastávok prechádza na pozíciu ‚10‘ značiacu úplnú 

vedomosť. Preto nie je možné, aby subjekt z pozície ‚9‘ postupne a so  spätnými návratmi 

posúval na ‚9,2,‘ ‚9,25,‘ ‚9,1‘ až posledne na ‚10.‘ Keď adept filosofie dosiahne plné vedenie 

(§pistÆmh), tak táto vedomosť je považovaná za plne a definitívne osvojenú s vylúčenou 

možnosťou zabudnutia, lebo „nie je totiž obavy, že by to niekto zabudol, keď to raz svojou 

dušou obsiahne, lebo nič nemá tak krátke vyjadrenie“ (oÈd¢n går deinÚn mÆ tiw aÈtÚ 

§pilãyhtai, §ån ëpaj tª cuxª perilãbh+: pãntvn går §n braxutãtoiw ke›tai; Ep. 

VII,344d9–e2). Na základe toho je evidentné, že zo stavu ‚10‘ nie sú možné korektorské 

návraty na predchádzajúcu úroveň (na rozdiel od subrozmeru ‚0‘–‚9‘), či presnejšie povedané: 

korektorské návraty na predchádzajúcu úroveň sú možné, ale nerealizujú sa, lebo sú 

neodôvodnené, keďže pretendent ontologie už dosiahol plnosť vedenia (§pistÆmh). Duša 

pevne obsiahla vedenie a vice versa vedenie pevne obsiahlo dušu. ÉEja¤fnhw znamená na 

jednej strane proces, ktorý niekam smeruje, na druhej strane stav, ktorý je sekundárným 

výsledkom procesu. 
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Je zaujímavé skúmať aký ďalší rozmer grécke slovo §ja¤fnhw obsahuje. ‚Náhle‘ atp. 

poukazuje na dej realizovaný mimo vedomej kontroly človeka a mimo predvídateľnosti 

človekom. Nie že by sa nemohol učiteľom a žiakom iniciovať, to sa samozrejme dá, no 

vykonanie preliminárnych krokov ešte nezaručuje dostavenie sa iskry (f«w) vedenia. 

ÉEja¤fnhw, ktoré nás dovádza k vedeniu nie je nárokovateľný akt, id est nie je tam 

automatizmus, je tam len predpoklad, len možnosť získať vedenie (§pistÆmh). MayhtÆw, 

žiak môže len predpokladať, že ak disponovanosťou organizmu a učením dostatočne saturuje 

vedomosti a prejde značný kus skúmania, tak s vysokou modalitou sa objaví ‚záblesk‘ 

v ktorom sa zjaví pravda (élÆyeia). Je očakávateľná aj reverzná alternatíva – odpoveď bude 

žiadateľovi odopretá, doslova ‚nezjaví‘ sa riešenie. V súvzťažnosti snahu o objavenie vedenia 

je zreteľne najdôležitejšou kategóriou t∞w cux∞w §pimele›syai, činne sa starať o dušu.14 V 

poňatí Platónovej cËxÆ sa nachádza jedna z najdôležitejších dištinkcií medzi jeho 

a niektorými inými modelmi noétiky a ontológie. Voľaktoré odlišné koncepcie, e.g. I. Kant (z 

obdobia Kritik der reinen Vernunft, nie Kritik der Urteilskraft!), B.A.W. Russell (Logic and 

Knowledge), L.J.J. Wittgenstein (Tractatus logico-philosophicus), R. Carnap (Der logische 

Aufbau der Welt) zastávali pozíciu, že je postačujúce si osvojiť epistémologickú schému a len 

na základe algoritmu sa dá dôjsť k ontologickým vedeniam. Platón uznáva potrebu 

epistémologických schém, ale len znalosť samotného postupu považuje za nedostatočnú. 

Lebo nástrojom poznania je cËxÆ, preto len oboznámenosť s postupom vedenia je slabá –, je 

nutné venovať pozornosť aj samotnému nástroju, cËxÆ, takže získavanie vedenie podľa 

Platóna je náročná vec, lebo si vyžaduje jednak pripravenosť subjektu, jednak dlhodobý 

časový priestor. Tieto dve prvky sú opäť redukovateľné na výchovu a výchova je 

redukovateľná na dušu a duša na starosť o dušu. V pôdoryse Platónových dialógov to značí, 

že akú má človek dušu, také získa poznanie; ako sa človek stará o seba (čo je opäť 

redukovateľné na dušu), také získa vedenie; aký nástroj (sc. duša), taký výsledok. Je to preto, 

že cËxÆ je rezidenciou všetkých činnosti determinujúcich človeka: kognitívnych, 

emocionálnych, vôľových, spomienkových, anticipujúcich... CËxÆ sa na základe toho musí 

od telesnosti očisťovať (kayar¤zv), má sa pozbaviť nezriadených rozkoší (≤don«n), 

                                                 
14 „Ty výborný muž, si Athéňan, občan obce, ktorá je najväčšia a najpreslávenejšia svojou múdrosťou a mocou,“ 

údajne vravel Sókratés pred súdom, „a ty sa nehanbíš starať sa o peniaze, aby si ich mal čo najviac, i o povesť 
a česť, avšak o rozum a pravdu a o dušu, aby bola čo najlepšia, o to sa nestaráš ani nepečuješ?“ (âV êriste 
éndr«n, ÉAyhna›ow  n, pÒlevw t∞w meg¤sthw ka‹ eÈdokimvtãthw efiw sof¤an ka‹ fisxÊn, xrhmãtvn 
m¢n oÈk afisxÊn˙ §pimeloÊmenow ˜pvw soi ¶stai …w ple›sta, ka‹ dÒjhw ka‹ tim∞w, fronÆsevw d¢ ka‹ 
élhye¤aw ka‹ t∞w cux∞w ˜pvw …w belt¤sth ¶stai oÈk §pimelª oÈd¢ front¤zeiw;; Obrana Sókratova, 
29d7–30a3; confer 22e–23b et Theaitétos, 150b–151a) 



 251

žiadostivosti (§piyumi«n), zármutkov (lup«n), strachu (fÒbvn). Človek musí žiť obzvlášť 

zbožne (tÚ ıs¤vw bi«nai), musí nájsť harmóniu medzi slovami a skutkami (lÒgoi ka‹ 

®rga), musí skúmať čo je cnosť/najdobrejšosť/zdatnosť (éretÆ), pravda/neskrytosť 

(élÆyeia), múdrosť (sof¤ç), vedenie (§pistÆmh). Skúmania samozrejme nie sú 

samoúčelné, ale nutne sa vzťahujú ku konaniu pre dobrý život. Musí chcieť zhliadnúť zrakom 

k tomu určeným krásno osebe (yevm°nƒ aÈtÚ tÚ kalÒn), má sa usilovať získať pravdu 

o všetkom jestvujúcne (élhy¢w t∞w ˜lhw oÈs¤aw),... Je evidentné, že duša potrebuje 

starostlivosť (§pimele¤aw) a to cez éthickú, gnóseologickú, metafysickú rovinu. 

ÉEja¤fnhw imanentne vyjadruje prinajmenšom ešte jednu významotvornú fazetu, 

požiadavku samostatnosti (aÈtonom¤ç, aÈtÒnomow, aÈtokefaleia) a to navzdory tomu, že 

s menovanými termínmi Platón nepracuje, ani ich nikde v celom Corpus Platonicum 

nespomína. Pretendent metafysického poznania nemusí, no môže byť vplyvom nezáujmu 

alebo nezrelosti prvú časť cesty letargicky vedený učiteľom. V takomto prípade je žiak len 

zvonka heteronómne (•teronomow) a paternalisticky poúčaný, kantovsky povedané ‚nesený‘, 

tj. ťažisko je v učiteľovi. No po istom čase už nie je možné, aby učiteľ (didãskalow) ďalej 

takto vzdelával, lebo status preberanej látky vyžaduje vlastný (aÈtÒw) prínos v zmysle 

zaangažovanosti. Frekventant musí sám za seba a sám v sebe skúmať a vzťah k učiteľovi je 

ten, že učiteľ má už len výpomocnú, sprostredkovateľskú funkciu, lebo žiaka usmerňuje, 

kontroluje, dodáva stimuly, len ho ‚vedie‘ alebo už nie je prítomný. Skutočný stredobod 

a orgán vzdelávania je nutne v žiakovi, lebo on je ten, ktorý pri poznávaní musí nezastupene 

cez riešenie urobiť skok (§ja¤fnhw) k vedeniu. Nie je možné, aby učiteľ žiakovou 

dušou/rozumom (cËxÆ/noËw) doskúmal, aby učiteľ za žiaka preskočil (§ja¤fnhw) k vedeniu; 

môže len dodať materiál, poskytnúť návod, dať impulz, urobiť vizitáciu, nič viacej. Preto 

§ja¤fnhw pri sémantických väzbách oprávnene indikuje slová ako autonómnosť, privátnosť, 

nezávislosť, lebo len tak je možné povedať ‚ja poznám,‘ ‚sám viem,‘ ‚mne je známe.‘ Ak 

záujemca nezastúpene neprejde cestu, tak nebude mať najvyššie filosofické poznanie, lebo 

transfer nemateriálných komodít od učiteľa k žiakovi nie je možný. Ak bude postrádať 

autonómnosť, tak nebude disponovať filosofickými vedomosťami v duši/mysli, len bude mať 

surogát z filosofie na jazyku ako pozlátko, lebo mechanicky prebral vedenie prezentované 

prostredníctvom cudzieho (•terow) rastra duše. Preto §ja¤fnhw podľa mojej exegézy 

bezpochyby poukazuje tiež na princípy/pojmy ako aÈtÒnomow, aÈtonom¤ç, aÈtokefaleia 
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a to aj napriek tomu, že menované slová Platón explicitne nepoužil, ale narábal s ich 

výkladovou kvalitou. 

Sumatívne možno filosofické upotrebenie §ja¤fnhw charakterizovať: je to už 

kvalitatívny skok (nie kvantitatívny prechod), je to jednokrokový akt, dej sa kvôli rýchlosti 

skôr podobá na stav ku ktorému vedie. Kým Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716) a Carl 

Linné (1707–1778) konštatovali, že ‚Natura non facit saltus‘ (Príroda nerobí skoky), tak 

Platón stojí na stanovisku, že ‚Philosophus non facit saltus‘ (Filosof nerobí skoky). 

ÉEja¤fnhw sa prejavuje ako ruptúra ktorá človekom otrasie, vedie ku stavu v ktorom si 

jednotlivec zreteľne uvedomuje evidentný nárast poznania, percipuje, že poznanie nemôže 

stratiť a na základe zrejmosti riešenia, evidentnosti záveru, jasnosti odpovede, exkluzivity 

novosti je presvedčený o ukončenosti a definitívnosti poznania. ÉEja¤fnhw sa vyznačuje tým, 

že v nej a po nej nie je protirečivosť medzi partikulárnými zmyslovými evidenciami 

alebo medzi rozumovými poznatkami, lebo záver ku ktorému poznanie dospelo je 

verifikovaný všetkými relevantnými danosťami. Vedomosť nasledujúca bezprostredne po 

náhlosti nemá len rozdiel v stupni, ale už má aj rozdiel v druhu; nie je len rozdiel v kvantite, 

ale už rozdiel v kvalite. Náhlosť (§ja¤fnhw) dovádza subjekt k synoptickému, nadhľadovému 

poznaniu celého radu problémov, ako časť algoritmu poskytuje orientačný bod riešenia 

problému a prostredníctvom nej chápe nie len ako vec je ale komplexnejšie aj ako systém 

univerza je. 

 

Problematika intuitivizmu, etc. 

Terminus technicus §ja¤fnhw možno vysvetliť tak, že sa niečo náhle objaví, sa zjaví pravda, 

dostaví záblesk poznania, či znenazdania príde vedenie. Expozícia uvedených výkladov 

posúva pojem §ja¤fnhw do blízkosti koncepcii modernou lexikou nazývaných ako 

subjektivizmus, iracionalizmus, intuitivizmus, mysticizmus a vita contemplativa. (Tieto 

termíny používam aj napriek tomu, že ako slová sú cudzie gréckemu mysleniu, keďže ich 

zápis do kultúrnej matriky bol takmer vo všetkých prípadoch urobený latinským písmom.) 

Späť k termínom: slovo §ja¤fnhw do blízkosti subjektivizmu patrí preto, že subjekt musí 

nezastúpene urobiť krok, on musí odhaliť poznanie; do blízkosti iracionalizmu patrí preto, že 

skok nie je racionálnou, logicky popísateľnou činnosťou; do blízkosti intuitivizmu patrí preto, 

že spôsob poznania sa dostavuje zábleskom pravdy; do blízkosti mysticizmu patrí preto, že 

u oboch sú podobné spôsoby dochádzania k poznaniu; do blízkosti vita contenplativa patrí 

preto, že hoci tu nie je stredoveké pobývanie pri vyžarujúcej Pravde, aj tak je tu veľa 
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neopomenuteľných analógii. Preto §ja¤fnhw súvisí s uvedenými piatimi pojmami, hlavne 

s intuitivizmom ako hlavným reprezentantom skupiny. Lebo intuitivizmus je založený na 

paradigme akéhosi náhleho pochopenia, skoku k poznaniu, okamžitosti vedenia, zjavenia sa 

pravdy. Z doterajšej rekonštrukcie je očakávateľná nevýhoda; spriaznenosťou slova §ja¤fnhw 

s uvedenými termínmi, a zvlášť s intuíciou, je vysúvaná Platónova metafysika k bizarnejším, 

rozumej k menej racionálnym, menej logickým variantám myslenia, lebo v aktuálnom 

slovníku európskeho myslenia prevláda úzus, že intuitivizmus a spol. je prejavom málo 

presného, povrchného, krátkodobého myslenia, intelektuálnej lenivosti a umelej skratkovitosti 

prostredníctvom ktorej sa zavše ‚zjaví‘ pravda zavše ‚zjaví‘ nezmysel, zavše ‚nezjaví‘ pravda. 

Má bezpochyby perfídny význam. Napriek tomu, že svoju analýzu chápania intuície 

považujem za adekvátnu, nesúhlasím s chápaním intuície. Prevládajúce vysvetľovanie, či skôr 

odsudzovanie intuície v odbornej komunite považujem za jednostranné, lebo zveličuje 

vedomé, postupné poznávanie, vrátane vedomého, postupného nachádzania riešenia a vrátane 

postupnej retrospektívnej autodeskripcie procesu. Takýto bezskokový model je nanajvýš 

uplatnitelný pri reproduktívnom poznaní (tj. pri učení toho, čo je už známe, mechanicko-

algoritmové učenie, ako v škole), no nie pri produktívnych činnostiach, ktorými sa rozumejú 

priekopnícke, vynálezcovské poznania. Pri nových alebo aspoň vylepšujúcich algoritmoch sa 

riešenie musí eo ipso objaviť náhle, §ja¤fnhw. Potvrdením mojich predpokladov je mienka 

Bertranda Russella, ktorý píše, že „[d]okonca aj v najčistejšej logickej ríši sa k novým 

nápadom dospieva najprv nazretím [scil. náhle, intuíciou, dopl. M.B.].“15 Preto ak aj Russell, 

ako jeden z najprestížnejších scientisticko-logických filosofov začiatku dvadsiateho storočia 

takto kladne hodnotí úlohu intuície, §ja¤fnhw pri poznávaní, domnievam sa, že nemystická 

intuícia, nekontemplatívne §ja¤fnhw je pri objavnom bádaní štandardným inštrumentom bez 

akýchkoľvek dehonestujúcich konotácií. Preto pre pojem §ja¤fnhw je nenáležité 

interpretatívne vysúvať Platóna do pozícií ľahkomyseľného intuitivistu spoliehajúceho sa 

prízemný inštrument bádania vplyvom neschopnosti pracovať racionálno-induktívno-

deduktívnou cestou. Všetky tieto vedecké cesty Platón má –, no finálny prechod od 

reproduktívneho poznania k produktívnemu objaveniu sa dá urobiť výhradne aktom majúcim 

parametre záblesku (§ja¤fnhw), rovnako ako napríklad u Russella. 

 

                                                 
15 Russell, B.: Mysticizmus a logika, str. 728 (Slovo „nazretím“ z citátu je synonymné so slovom „intuíciou.“ 
Ďalej B.A.W. Russell [1872–1970] v práci z roku 1914 píše, že protiklad medzi inštinktom a rozumom je 
z veľkej časti iluzórny. Inštinkt, intuícia alebo nazretie najprv vedú k vieram, ktoré potom rozum potvrdí, 
alebo vyvráti. Rozum je skôr harmonizujúcou, kontrolnou silou než tvorivou silou. Ibidem, str. 728.) 
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Záver 

V štúdii som si kládol za cieľ analyzovať Platónovo používanie pojmu §ja¤fnhw (výslovnosť 

‚/exaifnés/,‘ znamená ‚náhle,‘ resp. synonymne) a tiež pojmov, ktoré s ním súvisia, jednak 

viac-menej synonymné §jap¤nhw, no hlavne veľmi dôležité slová yaumãzv, êtopow 

(znamenajú ‚divím sa‘ a ‚zvláštny‘) vrátane ich gramatických tvarov. Interpretácia tenduje 

hlavne k epistemologickému poňatiu, partikulárne aj k ontologickému, hermeneutickému 

a metodologickému poňatiu, pričom platnosť výkladu je vymedzená prinajmenšom v rozsahu 

excerpovaných citačných jednotiek. Najprv som stručne charakterizoval slovo §ja¤fnhw 

z gramatického hľadiska. Jedná sa o adverbium, je nesklonné a súvisí so slovom a‰ca. 

Okrem toho homérova i klasická gréčtina poznala slovo §jap¤nhw, ktoré zväčša býva 

chápané ako jemnejší výraz. Ďalej som načrtol použitie pojmu §ja¤fnhw u Platónovych 

predchodcov; Homéros ho použil dva krát (lebo preferoval §jap¤nhw), Sofoklés ho použil 

sedem krát. Mimo toho bolo používané aj Aristotelom, v Biblii, Auréliom 

Augustínom, Dantem, etc. U Platóna som detektoval tridsaťšesť použití slová §ja¤fnhw 

a jedno použitie slova §jap¤nhw. Rigorózny pohľad ukazuje, že Platón ho požíva v dvoch 

významoch: mimofilosofickom a filosofickom použití (i keď nie každé zatriedenie je 

jednoznačné). V nefilosofickom význame je použité pri opise živelnej katastrofy alebo 

prekvapení počas komunikácie; takéto použitie nie je pre interpretáciu dôležité. Naproti tomu 

druhé, filosofické použitie, je jadrom analýzy. Platón so slovom §ja¤fnhw pracuje napríklad 

pri opise toho, ako niekto náhle dospel k múdrosti (sof¤a), alebo ako väzni z podzemného 

obydlia sú nútení náhle vstať, ísť a hľadieť do svetla. Alebo pri deskripcii toho, ako náhle 

vznikne v duši vedenie (§pistÆmh); pričom všetko sú to mimoriadne dôležité a vplyvné 

pasáže z ontologického a gnóseologického hľadiska. Pri analýze som prišiel na to, že 

§ja¤fnhw (náhle) sa štatisticky nadpriemerne často vyskytuje v tesnej blízkosti slov 

yaumãzv a êtopow, ktoré znamenajú ‚podivujem sa‘ a ‚zvláštny,‘ plus s ich gramatickými 

tvarmi. Systematické konektovanie termínov §ja¤fnhw a yaumãzv/êtopow podľa mňa 

znamená, že náhlosťou dospievame k riešeniu, ktoré je podivné, zvláštne. Povedané inak, 

skutočne axiologicky saturované poznanie sa vyznačuje dvoma charakteristikami: náhlosťou 

a podivuhodnosťou. Následne som analyzoval proces dosahovania vedenia (§pistÆmh), ktorý 

som didakticky naznačil úsečkou ‚0–10.‘ Prvá časť zaberá na úsečke časť ‚0–9‘ a je tam 

postupné a dlhodobé nadobúdanie informácii, spájanie pojmov do súdov, spájanie súdov do 

úsudkov, mnohé návraty, opravy chýb a pod. Nachádza sa tam aktívny učiteľ, pamäťové 
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učenie, pozorovanie, atď. V druhej časti, ktorá je vyznačená úsekom ‚9–10‘ sa náhle 

(§ja¤fnhw) objaví vedenie (§pistÆmh), často vyznačujúce sa tým, že je pozoruhodné 

(yaumastÒw); ergo táto etapa má charakter skoku, ktorým sme bezprostredne dospeli 

k zodpovedaniu otázok. Okrem toho dosahovanie vedenia vyžaduje aj starosť o dušu (t∞w 

cux∞w §pimele›syai) ako nutnú podmienku. Iným znakom dosahovanie vedenia je 

požiadavka autonómnosti. Vyjadril som sa i k problematike intuitivizmu, subjektivizmu, 

mysticizmu, atď. Môže sa zdať, že vďaka §ja¤fnhw je Platónova teória poznania 

dehonestovaná ako iracionalistická, no poukazujem na to, že súčastné chápanie týchto pojmov 

je tendenčné a navyše úloha intuície/nazretia bola akceptovaná aj u predstaviteľa logiky 

a scientistickej filosofie, preto niet oprávnenia pre štruktúru §ja¤fnhw diskreditovať Platóna. 

 

 

Appendix 

 

# AÄ Genéza práce 

Toto je ďalšia verzia môjho skúmania Platónovej teórie poznania a pojmu exaifnés. Predkladaná verzia vznikla 

ako jeden z výstupov počas študijného pobytu na National Taiwan University, College of Liberal Arts, 

Department of Philosophy v Taipei, Taiwan, R.O.C. Ďakujem Národnému štipendijnému programu Slovenskej 

republiky (a SAIA, n.o. ktorá to administratívne zabezpečovala) za poskytnutie grantu na štúdium gréckej 

filosofie, komparatívnej filosofie a čínskeho jazyka. 

 

# BÄ Prepisovanie citátov aj v gréčtine 

Občas sa vyskytuje otázka, prečo niektorí prepisujú citáty aj v gréčtine, veď keď je preklad, tak načo písať 

duplicitne. Odpoveď: je potrebné čo najexaktnejšie vyjadriť zmysel a to je možné dosiahnúť paralelným citátom, 

lebo preklady nie sú vždy presné. Príklady & doklady z tejto témy: František Novotný, teda jeden a ten istý 

prekladateľ Platónovo slovo §ja¤fnhw prekladá najčastejšie ako „náhle“ (napr. Crat. 391a1; Symp. 223b2; Resp. 

VII,516e5; Pol. 291b7; Leg. III,678b9). No niekedy, jedno a to isté slovo §ja¤fnhw prekladá nevedno prečo ako 

„přímo“ (Gorg. 523e4), „mohlo by se zdát na prví poslechnutí“ (Crat. 396b4), „hned“ (Resp. V,453c7; 

VII,516a4), „nenadálý“ (Resp. V,472a1), „najednou“ (Resp. X,621b6; Theag. 130c7; Ep. VII,341c7) 

„okamžitost“ (Parm. 156d3), „okamžitě“ (Parm. 164d3), „znenadání“ (Theaet. 162c3; Leg. II,665b4; IV,712e4; 

XII,944b2) alebo opisne „uteče... velmi kvapně“ (Theaet. 203e1). Preto ak by som pracoval len s prekladom, tak 

by nutne muselo vzniknúť presvedčenie, že Platón použil mnohé odlišné slová a preto by som nemal dôvod do 

interpretácie zaradiť isté/iné vyššie uvedené veľmi dôležité citáty, keďže by som sa len podľa prekladu 

domnieval, že sú tam použité odlišné slová, hoci Platón všade tam opakovane použil slovo len a len slovo 

§ja¤fnhw. Rovnako prekladateľ nerozlišuje medzi slovami §ja¤fnhw a §jap¤nhw, keďže oboje prekladá ako 

„náhle“ (Resp. VII,515c6 versus Resp. X,621b3). Ďalej preklad na niektorých miestach málo rozlišuje slová 
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êtopow a yaumastÒw (plus ich varianty), lebo ich prekladá viac-menej rovnako ako „podivnou,“ 

„podivuhodným,“ atď. (Phaedo 68d3; Soph. 239c1; Euthyd. 286c3; Charm. 154c1; Min. 319d1; Leg. II,662d6; 

XII,957c7; Epin. 976b5; atď.). Opäť bez prihliadnutia na originálny text by vznikol pri týchto a podobných 

slovách dojem, že Platón používal len jedno slovo, hoci požíval dve celkom odlišné slova. 

 

# GÄ Spôsob citovania 

Konvenčné akademické citovanie odkazuje na vydanie, ktoré publikoval príslušník významnej kníhtlačiarskej 

dynastie Henricus Stephanus (nelatinská verzia mena: Henri Estienne [niekedy aj Etienne]; nar. 1528, Paríž – 

zomr. 1598, Lyon). Tzv. Stephanová edícia bola vydaná v troch zväzkoch, v Paríži v roku 1578 a plný názov je: 

Plãtvnow ëpanta tå svzÒmena. Platonis opera quae extant omnia. Ex nova Ioannis Serrani 

interpretatione, perpetuis eiusdem notis illustrata: quibus et methodus et doctrinae summa breviter et perspicue 

indicatur. Eiusdem Annotationes in quosdam suae illius interpretationis locos. Henr. Stephani de quorundam 

locorum interpretatione iudicium et multorum contextus Graeci emendatio. 1578. Excudebat Henr. Stephanus 

cum privilegio Caes. Maiest. Vydanie obsahuje grécky text, latinský preklad, úvody, marginálne a záverečné 

poznámky a indexy. Autorom prekladu je Joannes Serranus (Jean de Serres). Stephanus len dopísal na okraje 

rôzne čítania rukopisov i dohady, v zvláštnom dodatku pridal kritické poznámky, tiež latinský a grécky index. ~~ 

Explicitne k citovaniu: Platónovo dielo sa takmer vždy zaznačuje prostredníctvom skratiek, napr. „Pl. Tim. 

29d2.“ Podľa toho „Pl.“ znamená „Platón“ (gr. Plãtvn, lat. Plato); „Tim.“ znamená dialóg Timaios (gr. 

T¤maiow, lat. Timaeus); „29“ znamená stranu podľa uvedeného Stephanovho vydania; „d“ znamená pasáž na 

uvedenej strane (strana je delená na päť častí, písmenom od „a“ po „e“, písane majuskulou alebo minuskulou, 

ktorú uprednostňujem); a nakoniec „2“ znamená riadok v pasáži označenej písmenom. (Stephanovo vydanie je 

užívané už len v tomto paginačnom zmysle, za kanonické vydanie gréckeho textu je zhruba ostatné storočie 

považované Burnetovo Oxfordské vydanie [11900–1907], v posledných rokoch nahradzované novým vydaním 

v editorstve Dukeho a iných v totožnom vydavateľstve [11995].) 

 

# DÄ Používané skratky 

Pl. = Platón syn Aristónov z Kollytu (Plãtvn 

ÉAr¤stvnow KolluteÊw, Plato; 424/423 – 

348/347) 

Alc. I. = Alkibiadés I. (ÉAlkibiãdhw/ÉAlkibiãdhw 

Me¤zvn, Alcibiades I.) 

Alc. II. = Alkibiadés II. (ÉAlkibiãdhw deÊterow, 

Alcibiades II.) 

[Amat. = Milovníci (ÉErasta¤/ÉAnterasta‹, 

Amatores)] 

Apol. = Obrana Sókratova (ÉApolog¤a 

Svkrãtouw, Apologia Socratis) 

[Ax. = Axiochos (ÉAj¤oxow, Axiochus)] 

[Clit. = Kleitofón (Kleitof«n, Clitopho)] 

Crat. = Kratylos (KratÊlow, Cratylus) 

Crito = Kritón (Kr¤tvn, Crito) 

Criti. = Kritias (Krit¤aw, Critias) 

[Def. = Definície (Definitiones)] 

[Demod. = Démodokos (DhmÒdokow, Demodocus)]

Euthyd. = Euthydémos (EÈyÊdhmow, Euthydemus) 

Euthyph. = Euthyfrón (EÈyÊfrvn, Euthyphro)  

Ep. = Listy (ÉEpistola‹, Epistulae) 

[Epigr. = Epigramy (Epigrammata)] 

Epin. = Epinomis (ÉEpinom‹w, Epinomis) 

[Eryx. = Eryxias (ÉEruj¤aw, Eryxias)] 
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Gorg. = Gorgias (Gorg¤aw, Gorgias) 

Hippar. = Hipparchos (ÑIpparxow, Hipparchus) 

Hipp. Mai. = Hipias Väčší (ÑIpp¤aw aÄ/ÑIpp¤aw 

Me¤zvn, Hippias Maior) 

Hipp. Min. = Hippias Menší (ÑIpp¤aw bÄ/ÑIpp¤aw 

ÉElãttvn, Hippias Minor) 

Charm. = Charmidés (Xarm¤dhw, Charmides) 

Ion = Ión (ÖIvn, Ion) 

[Just. = O spravodlivosti (De Justo)] 

Lach. = Lachés (Lãxhw, Laches)  

Leg. = Zákony (NÒmoi, Leges) 

Lys. = Lysis (LÊsiw, Lysis) 

Menex. = Menexenos (Men°jenow, Menexenus) 

Meno = Menón (M°nvn, Meno) 

Min. = Minós (M¤nvw, Minos) 

Parm. = Parmenidés (Parmen¤dhw, Parmenides) 

Phaedo = Faidón (Fa¤dvn, Phaedo) 

Phaedr. = Faidros (Fa›drow, Phaedrus) 

Phil. = Filébos (F¤lhbow, Philebus) 

Pol. = Politikos (PolitikÚw, Politicus) 

Prot. = Prótagoras (PrvtagÒraw, Protagoras) 

Resp. = Ústava (Polite¤a, Respublica) 

[Sis. = Sisyfos (S¤sufow, Sisyphus)] 

Soph. = Sofistés (SofistØw, Sophista) 

Symp. = Symposion (SumpÒsion, Symposium) 

Theaet. = Theaitétos (Yea¤thtow, Theaetetus) 

Theag. = Theagés (Yeãghw, Theages) 

Tim. = Tímaios (T¤maiow, Timaeus) 

[Virt. = O zdatnosti (De Virtute)] 

[Epimenidés (ÉEpimen¤dhw)] 

[Faiákovia (Fa¤akew)] 

[Lastovička/Ledňáček (Xelid≈n)] 

[Siedmy deň (ÑEbdÒmh)]

 

 

 

Použitá literatúra: 

[ARISTOTLE:] The Complete Works of Aristotle. The revised Oxford translation. Volume I–II. 

Prel. 28 prekladatelia. Edit. Jonathan Barnes. 6. vyd. s korekt. Princeton, New Jersey : 

Princeton University Press, 1995 (11984). Ixiv + 1250, II1251–2487 s. Bollingen series, 

LXXI,2. ISBN-13: I978-0-691-01650-4, ISBN-10: I0-691-01650-X; ISBN-13: II978-0-

691-01651-1, ISBN-10: II0-691-01651-8 

AUGUSTÍN, Sv.: Vyznania. Prel. Ján Kováč. 1. vyd. Bratislava : Lúč, vydavateľské družstvo, 

1997. 453 s. Pramene (Prekl. z lat. orig. S. Aurelii Augustini Confessiorum libri XIII, 

Roma 1938.) ISBN 80-7114-185-2 

AURELII AUGUSTINI S.: Confessionum libri XIII. Ed. Iosephi Capello. Sine loco : Domus 

Editorialis Marietti, sine anno [circa 1948]. LIV + 604 s. 

Biblia : Slovenský ekumenický preklad s deuterokánonickými knihami. Prel. kolektív 

prekladateľov. 1. oprav. vyd. Banská Bystrica : Slovenská biblická spoločnosť, 2008. 

1128 + 273 + viii s. ISBN 978-80-85486-48-3 



 258

DANTE Alighieri: Božská komedie. [Peklo. Očistec. Ráj.] 1. vyd. [v tomto vyd.] Prel. 

Vladimír Mikeš. Praha : Nakladatelství Academia, 2009. 640 s. Edice Evropa, sv. 18. 

(Prekl. z tal. orig. Divina commedia) ISBN 978-80-200-1762-8 

GOODWIN, William W.: Greek Grammar. Revised and enlarged. Boston : Ginn & Company, 

1900. xxxvi + 451 s. 

HOMER: The Iliad. Vol. I–II. [Books I– XXIV] Prel. A.T. Murray. London : Cambridge, 

Massachusetts, Harvard University Press, William Heinemann Ltd, xviii + 579 + 644 s. 

The Loeb Classical Library, 170–171. American IISBN 0-674-99188-5, British ISBN 0 

434 99170 8 a IIISBN 0-674-99189-3 

[HOMER:] The Odyssey of Homer. Vol. I–II. [Books I–XXIV]. General and grammatical 

introduction commentary, and indexes W.B. Stanford. 2. vyd. New York : St Martin’s 

Press [Macmillian, Stanford], 1967 a 1971 [11947 a I1948]. lxxxvi + 432 + xciv + 453 s. 

Classical Series 

HOMÉROS: Ílias. Prel. Miloslav Okál. 2. prepr. vyd. Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1986. 

480 s. (Prekl. z. gréc. orig. Iliade, tome I–IV, Paris, Belles Lettres 1947–1949, vyd. P. 

Mazon)      

HOMÉROS: Odysseia. Prel. Miloslav Okál. 2. prepr. vyd. Bratislava : Slovenský spisovateľ, 

1986. 432 s. (Prekl. z gréc. orig. L’Odyssée, tome I–III, Paris Belles Lettres 1939–1946, 

vyd. V. Bérardom) 

CHANTRAINE, Pierre: Dictionnaire étymologique de la langue grecque : Histoire des mots. 

Tome I–IV-2, A – D, E – K, L – M, P – U, F – V et index. Paris : Éditions Klincksieck, 

I1968, II1970, III1974, IV-11977, IV-21980. Ixviii + 305 + II307–607 + III610–962 + IV-1963–

1164 + IV-21166–1368 s. IIIISBN 2-252-01627-2, IV-1ISBN 2-252-01838-0, IV-2ISBN 2-

252-02174-8 

LIDDELL, Henry George – SCOTT, Robert: A Greek – English Lexicon. Revised and 

augmented throughout by sir Henry Stuart JONES with the assistance of Roderick 

MCKENZIE and with the cooperation of many scholars. With a revised supplement. 

Oxford : Oxford University Press, 1996 (11843). xxxi + 320 + 2042 s. ISBN 0 19-864226-

1 

NAILS, Debra: The People of Plato : A Prosopography of Plato and Other Socratics. 

Indianapolis/Cambridge : Hackett Publishing Company, Inc, 2002. xlviii + 414 s. ISBN 0-

87220-564-9 



 259

Novum Testamentum Graece et Latine. Edit. Eberhard et Erwin NESTLE – Kurt ALAND. 

Stuttgard : Deutsche Bibelgesellschaft Stuttgart, 1984 (11898). x + 48* + 779 s. ISBN 3-

438-05401-9 

PLATO: Complete Works. Prel. kol. 34 prekladateľov. Edited, with Introduction and Notes, by 

John M. Cooper, Associate Editor D.S. Hutchinson. Indianapolis/Cambridge : Hackett 

Publishing Company, 1997. xxx + 1811 s. ISBN-13: 978-0-87220-349-5 

[PLATO:] Platonis Opera. Tomus I–VI. Tetralogia I–IX, Definitiones et NoyeuÒmenoi. 

Recognovit brevique adnotatione critica instruxit Ioannes Burnet. Oxonii [Oxford] : E 

Typographeo Clarendoniano Londini et novi eboraci apud Henricum Frowde, sine anno. 

Scriptorum Classicorum Bibliotheca Oxoniensis. 

PLATON: Dialógy. Zväzok I–III. Prel. Július Špaňár. 1. vyd. Bratislava : Tatran, 1990. I928 + 
II704 + III696 s. Zlatý fond svetovej literatúry, 107–109 zv. (Prekl. z gréc. orig. John 

Burnet, Platonis opera, Oxford 1979–1984, zv. I.–V.) ISBN I80-222-0125-1, II80-222-

0126-X, III80-222-0127-8 

PLATON: Werke in acht Bänden, griechisch und deutsch. I–VIII/2 Band. Übersetzung von 

Friedrich Schleiemacher et al. Sonderausgabe. Darmstadt : Wissenschaftliche 

Buchgesellschaft, 1990 (11817–1866). Ixv + 666, IIxiv + 606, IIIxii + 575, IVxiv + 875, Vxiv 

+ 481, VIxv + 579,  VIIxxvi + 449, VIII/1xxxi + 443, VIII/2564 s. ISBN I–VIII/23-534-11280-6 

PLATÓN: Spisy. Svazek I–V. Prel. František Novotný. 1. [sub.] vyd. Praha : OIKOUMENH, 2003. 
I558 + II430 + III540 + IV524 + V685 s. Platónovy spisy. (Prekl. z gréc. orig. Burnet, J. 

/zost./, Platonis opera, sv. I–V, Oxonii 1905–1910, 1921.) ISBN I80-7298-062-9, II80-

7298-063-7, III80-7298-066-1, IV80-7298-067-X, V80-7298-068-8 

RUSSELL, Bertrand: Mysticizmus a logika. Prel. Marián Zouhar. In: RUSSELL, Bertrand 

[Arthur William]: Jazyk a poznanie : State a prednášky z rokov 1901–1924. 1. vyd. 

Bratislava : Kalligram, 2005. s. 718–745. Ad fontes (Prekl. z ang. orig. Mysticism and 

Logic. In: Mysticism and Logic and Other Essays, London 1986 [11914]) ISBN 80-7149-

724-X 

Septuaginta : Id est Vetus Testamentum graece iuxta LXX interpretes. Duo volumina in uno 

(Vol. I: Leges et historiae, Vol. II: Libri poetici et prophetici). Edidit Alfred RAHLFS. 

Stuttgart : Deutsche Bibelgesellschaft Stuttgart, 1979 [circa]. lxix + 1184 + 941 s. ISBN 

3-438-05121-4 

SMYTH, Herbert Weir: Greek Grammar. Revised by Gordon M. MESSING. Harvard 

University Press, Renewed 1984 [1st 1920]. xviii + 784 s. ISBN 13: 978-0-674-36250-5, 

ISBN 10: 0-674-36250-0 



 260

SOFOKLÉS: Tragédie : Antigoné, Élektrá, Král Oidipús, Oidipús na Kolónu, Filoktétés, 

Tráchíňanky, Aiás, Slídiči, Zlomky. Prel. Ferdinand Stiebitz, Václav Dědina, Radislav 

Hošek. 1. sub. vyd. Praha : Svoboda, 1975. 623 s. Antická knihovna, sv. 29 (Prekl. z gréc. 

orig. Sophoclis tragoediae, Weidmann, Berlín 1891–1909 a The Fragments of Sophocles 

I–III, ed. A.C. Pearson, University Press, Cambridge 1917) 

TAYLOR, Alfred Edward: Plato : The Man and His Work. 6. vyd. a 2. dotlač. London : 

Methuen & Co. Ltd, 1955 (11926). xii + 562 s. 

VLASTOS, Gregory: Socrates : Ironist and Moral Philosopher. Ithaca, New York : Cornell 

University Press, 1991. xii + 334 str. (Cambridge University Press 1991) Cornel Studies 

in Classical Philology, Volume L. ISBN 0-8014-2551-4 

ZELLER, Eduard: Die Philosophie der Griechen in ihrer Geschichtlichen Entwicklung : 

Sokrates und die Sokratiker, Plato und die alte Akademie. Zweiter Theil. Tübingen : 

Verlag und Druck von L. Fr. Fues, 1859. x + 702 str. 


