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2. DIOGENÉS: ETIKA BEZ MORÁLKY  

 

 

Pomyselným zakladateľom kynizmu152 by mohol byť skôr Diogenés zo Sinópy 

(Διογένης Σινωπεύς) než Antisthenés Aténsky.153 Je málo pravdepodobné, že by mal 

Diogenés nejakého učiteľa154 – aj keď doxografická tradícia sa v tomto bode 

rozchádza. Diogenés Laertský s odkazom na Theofrastov spis pripomína zaujímavú 

anekdotu, ktorá predznačuje kynický postoj ku vzdelaniu:  

 

Theofrastos vo svojom spise Megarčan hovorí, že Diogenés raz zazrel, ako okolo neho 

prebehla myš. Práve vtedy vraj našiel východisko zo svojej situácie, lebo si uvedomil, 

že jej nechýba ani len posteľ, nebojí sa tmy a netúži po žiadnych zdanlivých 

pôžitkoch.155  

Diog. Laert. VI 22 (prel. Andrej Kalaš). 

 

                                                 

152 Julian hľadá korene kynizmu v delfskom kulte, konkrétne v apollónskom príkaze „Poznaj 

sám seba!“ (Jul., Orat. 6.8) – zrejme chce takto zdôrazniť sókratovský charakter kynického 

života.  
153 K datovaniu Diogenovho pôsobenia pozri G. Giannantoni, 1991, zv. IV., s. 421-441; D. R. 

Dudley, A History of Cynicism, s. 54-55; R. Höistad, Cynic Hero and Cynic King, s. 10-12.  
154 Za Diogenovho učiteľa označovali doxografi hlavne Antisthena; porovnaj napr. Diog. 

Laert. VI 21.  
155 Porovnaj Plutarch., De prof. in virt. 5 p. 77 E-F: Podobné príbehy rozprávajú aj o tom, ako 

začal Diogenés zo Sinópy filozofovať. Jeden z nich hovorí o tom, že Aténčania raz niečo 

oslavovali a zorganizovali pritom verejnú hostinu a divadelné predstavenie. Keď sa všetci 

vedno zabávali a hýrili v nočných sprievodoch, Diogenés sa krčil celý schúlený dakde na 

roku námestia, snažil sa zaspať a upadal do pochmúrnych a depresívnych myšlienok. 

Premýšľal o tom, že ho vlastne nič nenútilo, aby si vybral tento bolestný a čudácky spôsob 

života a že tu sám a zo svojej vôle sedí zbavený všetkého majetku. Potom vraj k nemu 

pribehla nejaká myš, ktorú prilákali odrobinky z jeho chleba. Vtedy sa Diogenés náhle 

spamätal a akoby s výčitkou si povedal: „Ako je to s tebou, Diogenés? Táto myška si tu 

pochutnáva a žije zo zvyškov tvojho jedla, a ty, ktorý si tak veľmi zakladáš na svojej 

výnimočnosti, tu vyplakávaš a bedákaš nad svojím nešťastím, že sa medzi tamtými 

neožieraš a neprejedáš rozložený na mäkkých poduškách posypaných kvetmi. Prel. A. 

Kalaš.   
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Diogenés sa mohol učiť pokojne od myší. Nepotreboval učiteľov ako Antisthenés, 

ktorého dialekticky vychoval Sókratés. Nepotreboval učiteľov na to, aby sa naučil žiť 

sebestačne. Pravá sebestačnosť sa nemôže opierať o autoritu. Nikto nepotrebuje 

učiteľa, ak vie používať vlastný rozum. Práve preto, že rozum je najväčšou autoritou, 

dôležitejším návodom pre dobrý život než Sókratés sa môže stať – myš.  

Kynici v opozícii voči celej gréckej tradícii stavajú zvieratá nad človeka. 

V kosmickej hierarchii stojí človek najnižšie a bohovia najvyššie. Kritériom kynickej 

hierarchizácie je sebestačnosť, ktorú stelesňuje boh, lebo ten nepotrebuje nič navyše, 

aby žil blažene – človek sa však musí naučiť sebestačnosť od zvierat, lebo tie majú 

menej potrieb ako ľudia. S chválou sebestačnosti živočíchov súvisí aj nahota kynikov 

– človek nepotrebuje šaty, veď ani zvieratá ich nepotrebujú.156  

Uveďme si niekoľko príkladov kynického chápania vzťahu medzi človekom a 

živočíchmi (Diogenés, Kratés, Lúkianos):   

 

Diogenés zvykol hovorievať, že vždy keď vidí v praktickom živote kormidelníkov, 

lekárov alebo filozofov, nadobudne presvedčenie, že človek je najrozumnejší zo 

všetkých tvorov. Keď však vidí vykladačov snov, veštcov, ďalej tých, ktorí sa nimi 

riadia, a ľudí opantaných slávou a bohatstvom, má vraj pocit, že nič na svete nie je 

márnejšie ako človek. Pri každej príležitosti hovoril, že pre život si treba pripraviť 

rozum alebo povraz.  

Diog. Laert. VI 24 (prel. Andrej Kalaš).  

 

Aténčania nazývali Diogena Psom, pretože jeho posteľou bola holá zem, pričom 

striedavo prespával aj pri bránach domov. Túto prezývku mal Diogenés rád, lebo 

podľa jeho slov vhodne vyjadrovala všetko to, čo v živote robil. Lebo zaiste viete, ako 

Platón objasňuje problematiku prirodzenosti psa157 ... pes je vďaka svojmu 

výnimočnému zraku schopný poznať priateľov. Filozof však dostal rozum, ktorý je 

                                                 

156 Porovnaj príhodu o Kratétovej svadbe; Diog. Laert. VI 96; Ep. Diog. 35; Ep. Diog. 35; 

Lucian, Cynicus 14 o Théseovi a ďalších kynických hrdinoch, ktorí mali „živočíšny výzor“. 

Podrobnejšie pozri Branham & Goulet-Cazé, s. 61-64.  
157 Plato, Resp. 375e.  
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lepší ako oči, a preto vie nielen priateľa rozpoznať od nepriateľa, ale toho prvého 

k sebe aj pritiahnuť a toho druhého od seba odohnať. Ale nerobí to preto, aby sa 

vyzúril a hrýzol, ale aby ho napomenutím usmernil a liečil, aby jeho skryté chyby 

sťaby hlbokým hryznutím vyňal von ukázal na svetlo sveta.  

Themist., O cnosti, s. 44 Sachau [ = p. 65 Norman] (prel. Andrej Kalaš).   

 

 Vzdialený od hromadenia rozprávkového bohatstva dožadujem sa /  

ako jediného blahobytu blaženosti hovnivála, bohatstva /  

mravca.  

Zl. V H 84 SSR z Kratétovej básne (= Julian, Orat. 7.9.213c).  

 

 Keď tvrdíš, že žijem rovnako ako zvieratá, pretože mám málo potrieb a uspokojím sa 

s málom, podľa tvojej úvahy by sme mohli usúdiť, že bohovia sú horší ako zvieratá. 

Veď oni nepotrebujú vôbec nič! Aby si lepšie pochopil, čo znamená mať malé alebo 

veľké nároky, uvedom si, že deti potrebujú viac ako dospelí, ženy viac ako muži, chorí 

viac ako zdraví – skrátka slabší má väčšie potreby ako silnejší. A preto bohovia 

nepotrebujú nič a ľudia s najmenšími potrebami majú k bohom najbližšie.  

Lucian, Cynicus 12.  

 

Diogenés sa stal počas helenizmu jednou z najznámejších postáv pedagogickej 

literatúry (Eubúlos, Kleomenés) a satirických dialógov (Menippos, Bión) – žánrov, 

ktoré rozvinuli kynickí spisovatelia, aby demonštrovali literárnou formou 

adekvátny, t. j. kynický postoj k životu. Monimos spolu s Kratétom boli zrejme 

predchodcami kynického žánru, ktorý sa preslávil pod menom σπουδογέλοιον 

(spúdogeloion, spája vážne s komickým, prozaické s poetickým, mieša všedné 

s nevšedným atď.).158 Σπουδογέλοιον sa žánrovo rozvinulo do menippovskej satiry, 

ktorá patrila k najdôležitejším literárnym žánrom helenizmu a ovplyvnila aj 

neskoršiu satirickú literatúru (Varro, Lúkianos, Seneca, Petronius, Martianus 

Capella, Boëthius a ďalší). Strabón (16.2.29, C 759) charakterizuje Menippovu spisbu 

                                                 

158 Porovnaj Demetrius, De Elocutione 170 o Monimovi: „drobné žarty (παίγνια, paignia) 

miešal so skrytou vážnosťou.“  
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ako miešanie vážneho so smiešnym a Menippa nazýva „vážnym komikom“ (Μένιππος 

ὁ σπουδογέλοιος). Varronove Menippovské satiry (Saturae Menippeae) boli zrejme 

vernou transformáciou menippovského žánru na rímske pomery (Varro parodoval 

zvrátený životný štýl Rimanov).  

Zrodenie literárnej postavy Diogena-psa sa možno udialo ešte počas jeho života, či 

dokonca pod jeho vlastnou réžiou (aj keď je pravdepodobné, že nič nepísal).159 

Všetky správy o Diogenovi sú poznačené týmito žánrami. Časom sa stal Diogenés 

                                                 

159 Niektoré pramene hovoria, že Diogenés nenapísal nič (podobne ako Sókratés) – to si 

myslia dva helenistické pramene, ktoré môžeme označiť za pomerne autoritatívne 

(Sosikratés a Satyros); Satyros tvrdí, že autorom tragédii pripisovaných Diogenovi je 

Diogenov žiak Filiskos z Aeginy (Diog. Laert. VI 80). Ďalšie dva pramene tvrdia, že 

Diogenés písal. U Diogena Laertského sa zachovali dva súpisy Diogenových diel: podľa 

prvého súpisu napísal 13 dialógov a 7 listov (Diog. Laert. VI 80). Sótión uvádza 12 spisov 

(zrejme dialógov), pričom 8 z nich sa odlišuje od prvého súpisu, ktorý uvádza Diogenes 

Laertský; medzi spismi sú listy a tzv. χρεῖαι (resp. ἀποφθέγματα, zbierky krátkych 

výrokov, ktoré vychádzali v zbierkach maxím, v tzv. γνωμολογίαι, a mali charakter 

anekdot alebo aforizmov). Podľa viacerých náznakov má tento súpis stoický pôvod 

(porovnaj Diog. Laert. VI 80). Je možné, že Diogenés bol autorom jedného spisu, Ústavy 

(Πολιτεία), aj keď Sótión nepotvrdzuje túto domnienku. Možno napísal alebo aspoň 

inicioval vydanie prvých kynických Chreiai a Listov. Listy, ktoré sa nám zachovali pod 

Diogenovým menom, sú však s najväčšou pravdepodobnosťou pseudodiogenovské a 

vznikli až v období rímskeho cisárstva (aj keď niektoré z nich mohli vzniknúť oveľa skôr, 

medzi 3. st. pr. Kr. až 2. st. po Kr., resp. mohli byť prepracovaním pôvodných listov). 

Autorov kynických listov nepoznáme, vieme však, že boli ovplyvnení stoicizmom a inými 

dobovými filosofiami. Kynické tragédie (Helena, Héraklés, Médeia, Oidipús, Chrysippos) mali 

jediný cieľ: ukázať, že tragických hrdinov by nestretol nešťastný osud, ak by nasledovali 

kynické princípy života (porovnaj B. Snell, „Diogenes Sinopensis Fragmenta“, s. 254-258). 

Jedna rozprava pripisovaná Diogenovi naznačuje, že by mohlo ísť o text, ktorý vznikol 

v dobe jeho života alebo tesne po jeho smrti: Pordalos. Titul má satirický nádych (výraz 

Πόρδαλος je odvodený od slovesa πέρδομαι a znamená „Prďoch“, ale v prenesenom 

význame aj „Nadutý“ človek; porovnaj Iulian, Orat. VI 202B) – spis mal zrejme 

autobiografické prvky a mohol vysvetľovať Diogenovo falšovanie peňazí a jeho cestu k 

filosofii (porovnaj Diog. Laert. VI 20); k charakteristike kynika ako „toho, kto púšťa vetry“ 

porovnaj Epictet., Diss. 3.22.80.  
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známou a pomerne rozšírenou figúrou antickej literatúry – podobne ako Aspasia 

v klasickej dobe alebo Xanthippa počas helenizmu.160  

Životopisné správy o Diogenovi sa nesnažia o „svedectvá“ ani o „skúmania“ – 

majú anekdotický charakter, t. j. sú akousi satirickou demonštráciou kynického 

života. V rovnakom duchu sa odvíjajú životopisy ďalších kynikov, napr. Kratéta, 

ktorý je s veľkou pravdepodobnosťou autorom prvých kynických paródií. Poznáme 

niekoľko spracovaní Kratétovho životného príbehu – podobne ako v Diogenovom 

prípade je to historka, ktorá cez jednotlivé epizódy vysvetľuje, prečo sa stal Kratés 

kynikom.161 Kratés sa musel najskôr vzdať svojho majetku, aby sa mohol stať 

„šťastným žobrákom“ (Cicero, Mor. 226e).162  

Ako príklad si môžeme uviesť príbeh o tom, ako Diogena predali do otroctva 

(Diog. Laert. VI 30-32). Z anekdoty sa cez komické situácie dozvieme o kynickom 

spôsobe života, ktorý spočíva vo vyhranenom postoji k sebe samému, ale nadobúda 

aj výchovnú funkciu vo vzťahu k ostatným: 

 

Menippos píše vo svojom spise Predanie Diogena, že bol zajatý a predaný, a keď sa ho 

pýtali, čo vie robiť, povedal: Vládnuť nad mužmi. Aj hlásateľovi na dražbe povedal: 

Vyhlás, či si niekto nechce kúpiť pána. Keď mu zakázali sadnúť si, povedal: To na veci nič 

nemení, veď aj ryby sa predávajú ledabolo položené. Vravel, že sa diví, že pri kupovaní 

hrnca alebo misky ich hrmotne poklepkávame, keď však kupujeme človeka, 

uspokojujeme sa s tým, že sa naň pozrieme. Xeniadovi, ktorý si ho kúpil, povedal, že 

ho musí poslúchať, hoci je jeho otrokom. Lebo keby bol otrokom lekár alebo 

kormidelník, určite by ho poslúchal. Eubúlos vo svojom spise Predanie Diogena píše, 

ako vychovával Xeniadových synov: Keď s nimi prebral bežné disciplíny, jazdil s nimi 

na koňoch, strieľal z luku a praku a vrhal oštep. V palestre zakazoval trénerovi cvičiť 

                                                 

160 Najviac (vyše 150 príbehov a anekdot) sa zachovalo u Diogena Laertského – tieto správy 

vychádzajú z kynicko-stoických textov; často sú však pochybné a nepresné. Porovnaj 

Giannantoni, SSR, zv. II. (zbierka starovekých správ o Diogenovi a podrobný komentár ku 

gréckym textom, hlavne k Diogenovi Laertskému, Lúkianovi a Diónovi Chrysostomovi).  
161 Porovnaj Diog. Laert. VI 86-93.  
162 Bližšie pozri L. Navia, Classical Cynicism: A Critical Study, s. 119-143; L. Paquet, Les 

Cyniques grecs: Fragments et témoinages, s. 103 n.  
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ich tak, aby sa stali zápasníkmi; chcel, aby sa cvičili len kvôli sile a dobrému zdraviu. 

Chlapci si pamätali mnoho pasáží z básnikov a spisovateľov a aj zo spisov Diogena a 

on sám im pripravil stručné výťahy, aby si ich mohli čo najľahšie zapamätať. Doma 

ich učil, aby sa sami obsluhovali a uspokojovali sa s jednoduchou stravou a s pitím 

vody. Dával ich ostrihať dohola a vodil ich po cestách bez akejkoľvek ozdoby, ľahko 

oblečených a bosých. Pritom museli mlčať a neobzerať sa zbytočne okolo seba. 

Vodieval ich aj na poľovačku. A títo chlapci zasa tiež prejavovali starosť o Diogena a 

prihovárali sa za neho u rodičov.163  

Diog. Laert. VI 29-31.  

 

Všetky životné príbehy Diogena sú praktickými ukážkami kynického života, ktorý 

vedie k maximálnej sebestačnosti a nezávislosti na zákonoch, ktoré prijali ľudia. Čo 

znamená kynická sloboda konania a reči, vysvetľuje ústredný životopisný príbeh, 

ktorý referuje o tom, ako sa stal Diogenés psom. Najucelenejšiu podobu tohto 

príbehu nájdeme v Diogenových Životopisoch:  

 

Διογένης ῾Ικεσίου τραπεζίτου Σινωπεύς. φησὶ δὲ Διοκλῆς, δημοσίαν αὐτοῦ τὴν 

τράπεζαν ἔχοντος τοῦ πατρὸς καὶ παραχαράξαντος τὸ νόμισμα, φυγεῖν. 

Εὐβουλίδης δ' ἐν τῷ Περὶ Διογένους αὐτόν φησι Διογένην τοῦτο πρᾶξαι καὶ 

συναλᾶσθαι τῷ πατρί. οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ αὐτὸς περὶ αὑτοῦ φησιν ἐν τῷ Πορδάλῳ 

ὡς παραχαράξαι τὸ νόμισμα. ἔνιοι δ' ἐπιμελητὴν γενόμενον ἀναπεισθῆναι ὑπὸ 

τῶν τεχνιτῶν καὶ ἐλθόντα εἰς Δελφοὺς ἢ εἰς τὸ Δήλιον ἐν τῇ πατρίδι ᾿Απόλλωνος 

πυνθάνεσθαι εἰ ταῦτα πράξει ἅπερ ἀναπείθεται· τοῦ δὲ συγχωρήσαντος τὸ 

πολιτικὸν νόμισμα, οὐ συνείς, τὸ κέρμα ἐκιβδήλευσε καὶ φωραθείς, ὡς μέν τινες, 

ἐφυγαδεύθη, ὡς δέ τινες, ἑκὼν ὑπεξῆλθε φοβηθείς. ἔνιοι δέ φασι παρὰ τοῦ πατρὸς 

αὐτὸν λαβόντα τὸ νόμισμα διαφθεῖραι· καὶ τὸν μὲν δεθέντα ἀποθανεῖν, τὸν δὲ 

                                                 

163 Porovnaj Diog. Laert. VI 36: Xeniadovi, ktorý ho kúpil, povedal: „Snaž sa zachovávať to, 

čo ti prikazujem.“ Keď mu na to odpovedal [Eurip. Med. 410]: „Len ak bude rieka hore 

kopcom tiecť...,“ Diogenes sa nezdržal poznámky: „A keby si si v chorobe privolal lekára, 

poslúchol by si na slovo jeho rady alebo aj jemu by si povedal, že čakáš, až potečie rieka 

hore kopcom?“ [= Arsen. pp. 204,26-205,2]. Životopisné správy o Diogenovom predaji do 

otroctva podrobne analyzuje J. Cepko („Diogenés v otroctve - Kto je pán a kto je otrok?“, s. 

80 – 85).  
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φυγεῖν ἐλθεῖν τ' εἰς Δελφοὺς καὶ πυνθανόμενον οὐκ εἰ παραχαράξει, ἀλλὰ τί 

ποιήσας ἐνδοξότατος ἔσται, οὕτω λαβεῖν τὸν χρησμὸν τοῦτον. 

  

Diogenes pochádzal z mesta Sinópy a bol synom bankára Hikesia. Dioklés píše, že 

ušiel do vyhnanstva, keď bol jeho otec poverený správou štátnej banky a sfalšoval 

peniaze (παραχαράξαντος τὸ νόμισμα). Eubulidés však vraví v spise O Diogenovi, že 

to urobil sám Diogenes a že ušiel do cudziny so svojím otcom. Nech je to akokoľvek, 

samotný Diogenes píše vo svojom Pordalovi, že falšoval peniaze. Niektorí tvrdia, že 

keď sa stal dozorným úradníkom, remeselníci ho nahovárali falšovať peniaze a on 

odišiel do Apollónovej vlasti, do Delf alebo na Délos, opýtať sa, či má urobiť to, k 

čomu ho práve nahovárali. Veštiareň mu dovolila zmenu štátneho poriadku (τὸ 

πολιτικὸν νόμισμα), no on z neporozumenia sfalšoval peniaze a keď ho pri veci 

prichytili, bol podľa jedných odsúdený do vyhnanstva, podľa druhých sám ušiel zo 

strachu pred trestom. Niektorí však vravia, že falšoval peniaze, ktoré dostal od otca. 

Otec vraj umrel vo väzení, Diogenes však ušiel. Keď prišiel do Delf, nepýtal sa, či má 

falšovať peniaze, ale akým spôsobom by sa stal slávnym, a dostal onú odpoveď.164  

Diog. Laert. VI 20-21  

 

V doxografickej verzii príbehu môžeme vidieť určitú paralelu medzi životom 

Diogena a Sókrata Platónovej Obrany: Diogenés sa dal na falšovanie (prenesene na 

kynické filosofovanie), lebo poslúchol delfský príkaz. Podobne Sókratés poslúchne 

príkaz boha a vedie filosofické rozhovory – a bude ich viesť, aj keď mu to zakáže 

aténska obec (Apol. 32b-c), lebo múdrosť boha je väčšia ako ľudská múdrosť (Apol. 

23a).165 Ďalšiu paralelu by sme mohli vidieť medzi životopisom kynika Diogena 

                                                 

164 Porovnaj skrátenú verziu tohto príbehu v lexikóne Súda (s. v. Διογένης, n. 1143): 

„Diogenés zo Sinópy, syn bankára Hikesia. Z vlasti odišiel do vyhnanstva preto, lebo 

falšoval peniaze. Keď prišiel do Atén, zblížil sa s kynikom Antisthenom, obľúbil si jeho 

spôsob života a hneď sa aj vrhol do kynickej filozofie. Pohŕdal majetkom, hoci bol veľmi 

bohatý.“  
165 Odlišne argumentuje Platónov Sókratés v dialógu Kritón, keď zdôvodňuje svoje 

presvedčenie, že zákony (νόμοι) musíme poslúchnuť aj keď si myslíme, že sú 

nespravodlivé (Crit. 50a n.), resp. že princípy (λόγοι), ktorých sa držíme počas života, 

musíme dodržiavať aj v hraničných situáciách.  
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a stoika Zénóna (delfské orákulum, Diog. Laert. VII 2), čo by mohlo poukazovať na 

kynicko-stoický pôvod tejto príhody.  

Centrálny motív, okolo ktorého sa točí biografická správa, vyjadruje spojenie 

„falšovať mince“ (παραχαράττειν τὸ νόμισμα, paracharattein to nomisma), pričom 

plurál νομίσματα (nomismata) má dva významy, ktoré sa dajú zamieňať: „mince“ aj 

(zaužívané) „zvyky“.166  

Helenistickí doxografi a rímski autori budú definovať filosofickú pozíciu kynikov 

výrazom παραχαράττειν τὸ νόμισμα (paracharattein to nomisma):167 Diogenés nie je 

v skutočnosti falšovateľom peňazí, ale uzákonených mravov:  

 

τοιαῦτα διελέγετο καὶ ποιῶν ἐφαίνετο, ὄντως νόμισμα παραχαράττων, μηδὲν 

οὕτω τοῖς κατὰ νόμον ὡς τοῖς κατὰ φύσιν διδούς· τὸν αὐτὸν χαρακτῆρα τοῦ βίου 

λέγων διεξάγειν ὅνπερ καὶ ῾Ηρακλῆς, μηδὲν ἐλευθερίας προκρίνων.  

 

Takéto hlásal [scil. Diogenés] názory a takéto činy prejavoval, vskutku falšoval 

obeživo,168 keď kládol menší dôraz na predpisy zákonov než na princípy 

                                                 

166 Porovnaj heslo τό νόμισμα v LSJ: A. anything sanctioned by current or established 

usage, custom, „Ἑλληνικὸν ν.” A. Th.269, cf. E. IT 1471; institution, „οὐδὲν γὰρ 

ἀνθρώποισιν οἷον ἄργυρος κακὸν ν. ἔβλαστε” S. Ant. 296; „θεοὶ ἡμῖν ν. οὐκ ἔστι” Ar. 

Nu.248, with a play on signf. 11 (do not pass current with us). II. esp. current coin, ν. κόψαι 

or κόψασθαι, coin money, Hdt. 3.56, 4.166; „τἀρχαῖον ν.” Ar. Ra.720; „ν. σύμβολον τῆς 

ἀλλαγῆς ἕνεκα” Pl. R.371b, cf. Arist. EN 1133b11, Pol.1257a11, D.L.6.20; „τάλαντα 

νομίσματος” And. 3.8; „ν. ἡμεδαποῦ” IG12.91.4; „τὸ ἐπιχώριον ν.” PCair.Zen.21.12 (iii 

B.C.): pl. „νομίσματα” pieces of money, coins, Hdn.1.9.7. ... (etc.)  
167 Diog. Laert. VI 20.; Diog. Laert. VI 56; Suidas, s. v. Diogenes; Favorinus, De exilio 4, col. 3, 

26-32; Schol. in Lucianum vit. auct. 7.  
168 Príbeh o Diogenovom falšovaní peňazí mohol vychádzať z udalostí, ktoré sa odohrali 

v približne rovnakom historickom čase v Sinópé. A. A. Long („The Socratic Tradition: 

Diogenes, Crates, and Hellenistic Ethics“, s. 45) pripomína archeologické nálezy falošných 

mincí zo Sinópy z r. 350-340 pr. Kr.: mince obsahujú aj meno úradníka, ktorý ich vydal – je 

ním Hikesias (ktorý je pravdepodobne Diogenovým otcom; porovnaj Diog. Laert. VI 20-

21). Numizmatik C. T. Seltman, ktorý sa pokúsil interpretovať archeologické nálezy, si 

myslí, že falošné mince nemali slúžiť falšovateľovi na obohatenie, ale samotnej obci na 

ozdravenie, lebo ich úlohou bolo dostať z obehu iné falošné mince.  
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prirodzenosti; vravel, že žije rovnakým spôsobom života ako Héraklés – ničomu 

nedáva prednosť pred slobodou.169  

Diog. Laert. VI 71  

 

Héraklés stelesňuje v kynickej literatúre ideál slobody, lebo dospel k blaženému 

životu svojim hrdinským úsilím – Héraklés je akýmsi protokynikom, resp. 

„patrónom“ kynikov, ideálom skutočnej skromnosti a nezávislosti. Lúkianov Kynik 

hovorí o Héraklovi týmito slovami (Cynic. 13): „...Héraklés, najlepší človek medzi 

všetkými ľuďmi, božský muž, ktorý je právom uznávaný ako boh, blúdil sem a tam 

v levej koži na nahom tele a zaobišiel sa bez vašich potrieb...“  

Diogenovou hlavnou zbraňou proti tlaku konvenčnej morálky je prirodzenosť, 

ktorá je – ak ju pochopíme kynicky – v priamom protiklade voči ľudským 

konvenciám, dohodám a zákonom. Aj preto sa spája kynický pojem prirodzenosti 

s dvomi hlavnými zdatnosťami – odvahou a rozumnosťou. Potrebujeme odvahu, aby 

sme prirodzenosť postavili proti zvykovej morálke, potrebujeme rozum, aby sme 

svoje žiadosti obmedzili na minimum, potrebujeme rozum a odvahu, aby sme si 

udržali odstup od telesných a duševných vášní:  

 

ἔφασκε δ' ἀντιτιθέναι τύχῃ μὲν θάρσος, νόμῳ δὲ φύσιν, πάθει δὲ λόγον.  

 

Vravieval [scil. Diogenés], že proti osudu bojuje svojou odvahou, proti zákonom 

svojou prirodzenosťou a proti vášňam svojím rozumom.  

Diog. Laert. VI 38  

 

Grécky výraz, ktorý v tejto pasáži prekladáme slovom „osud“, môže mať viacero 

významov, ale jeden z hlavných je „šťastný osud“ (τύχη, tyché),170 t. j. niečo, čo sa 

                                                 

169 Porovnaj Diog. Laert. 6.71 (Okálov preklad): „Takto učil a podľa toho zjavne aj konal, 

premieňajúc mravy ako peniaze a kladúc menšiu váhu na zákonité predpisy ako na zákony 

prirodzenosti. Vravel, že vedie ten istý spôsob života ako Héraklés, nedávajúc ničomu 

prednosť pred slobodou.“  
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človeku prihodí a zmení jeho život (napr. urobí ho pohodlnejším a zdanlivo lepším). 

Osud môže byť dobrý (ἀγαθὴ τύχη, agathé tyché) aj zlý (κακὴ τύχη, kaké tyché), ale 

oveľa zásadnejšia je okolnosť, že sa prihodí človeku bez jeho pričinenia. Kynik sa 

stavia práve proti tomu, aby sa jeho život uberal ľubovoľným smerom – takýto postoj 

si vyžaduje veľkú odvahu. Odvahu postaviť sa na odpor proti všetkým silám, ktoré 

prichádzajú zvonka, a vziať život do vlastných rúk. Šťastnými nás totiž neurobí 

majetok, sláva alebo niečo podobné, ale sloboda rozhodovania. Vďaka vnútornej 

slobode sa dokážeme rozhodovať prirodzene a od našich rozhodnutí nás neodradí 

žiadna spoločenská konvencia alebo zákon. Posledným nepriateľom slobodného 

života sú naše vlastné vášne, ktorým sa musíme brániť pomocou rozumu. Diogenova 

maxima – bojovať proti osudu, zákonom a vášňam odvahou, prirodzenosťou a rozumom – je 

radikálnym rozvinutím sókratovskej požiadavky starať sa čo najmenej o peniaze, 

dobrú povesť a česť (k čomu zaväzuje tradičná výchova), a svoju starostlivosť 

zamerať na rozum, pravdu a dušu, aby bola čo najlepšia (Plato, Apol. 29e).171  

Biografickým vyjadrením tejto sókratovskej zásady je Plútarchova historka 

o Alexandrovi a Diogenovi:  

 

Znakom filozofa je, že nadovšetko miluje múdrosť duše a že najviac obdivuje 

múdrych mužov. (E) Obe tieto charakteristiky mal Alexander v miere, akú 

nedosahovali u žiadneho iného kráľa. Rozpráva sa o jeho vzťahu k Aristotelovi a tiež 

o tom, že za najlepšieho priateľa považoval Anaxarcha, ktorý sa zaoberal hudobnou 

                                                                                                                                                         

170 Porovnaj heslo ἡ τύχη v LSJ (II.): regarded as an agent or cause beyond human control: 1. 

fortune, providence, fate, „πάντα τύχη καὶ μοῖρα, Περίκλεες, ἀνδρὶ δίδωσι” Archil.16; 

„ἡμῖν ἐκ πάντων τοῦτ᾽ ἀπένειμε τύχη” Simon.100; „πύργοις δ᾽ ἀπειλεῖ δείν᾽, ἃ μὴ 

κραίνοι τύχη” A.Th.426; „ἐπ᾽ εὐμενεῖ τύχᾳ” Pi.O.14.15; „μετὰ τύχης ευ᾽μενοῦς” 

Pl.Lg.813a; ... (etc.) 2. chance, regarded as an impersonal cause, „τύχη φορὰ ἐξ ἀδήλου εἰς 

ἄδηλον, καὶ ἡ ἐκ τοῦ αὐτομάτου αἰτία δαιμονίας πράξεως” Pl.Def.411b; coupled with τὸ 

αὐτόματον, Arist.Ph.195b31, al.; defined as „αἰτία ἄδηλος ἀνθρωπίνῳ λογισμῷ” 

Stoic.2.281; „πειρῶ τύχης ἄνοιαν ἀνδρείως φέρειν” Men.812; „τὰ τῆς τύχης φέρειν δεῖ 

γνησίως τὸν εὐγενῆ” Antiph.281, cf. Apollod.Com.17, Alex.252, Men. 205; ... (etc.)  
171 Kynickou slobodou sa podrobnejšie zaoberá L. Flachbartová v článku „Kynické chápanie 

slobody“, s. 74 – 79 
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teóriou [....]. Ale mnohí vykladajú aj o tom, ako ustanovil Onésikrita – mám na mysli 

toho, čo bol žiakom kynika Diogena – za veliteľa flotily. (F) Keď sa dal pri Korinte do 

reči so samotným Diogenom, život a dôstojnosť tohto človeka ho natoľko prekvapili 

a ohromili, že ho aj potom často spomínal a zvykol hovorievať: „Keby som nebol 

Alexander, bol by som Diogenés.“ Keď vyslovil túto vetu, nemyslel tým nič iné ako to, 

že by sa v živote zaoberal len filozofickými myšlienkami, keby nebol filozofom 

prostredníctvom svojich činov. Alexander však nepovedal: „Keby som nebol kráľom, 

bol by som Diogenom,“ ale ani „Keby som nebol bohatým potomkom slávneho rodu 

Argeadovcov,“ (neuprednostňoval totiž šťastný osud pred múdrosťou (332), ani 

purpurové rúcho a kráľovský diadém pred žobráckou kapsou a ošúchaným plášťom), 

ale povedal: „Keby som nebol Alexandrom, bol by som Diogenom.“ A znamená to to 

isté ako „Keby som nemal v pláne premiešať barbarské s gréckym,“ alebo „Keby som 

nechcel prejsť všetky končiny zeme a priniesť im svetlo,“ alebo „Keby som 

nezamýšľal preskúmať hranice súše i mora a spojiť Makedoniu s oceánom.“ 

Jednoducho, Alexander svojím výrokom nemohol myslieť nič iné ako to, že  keby 

nemal v pláne zasadiť v Grécku semená bohatstva a hojnosti, potom by určite pokojne 

nesedel na kráľovskom tróne a netešil sa zo spravodlivosti a mieru každého národa 

ako plodov svojej vľúdnej vlády, ale by horlivo napodoboval Diogenovu 

jednoduchosť. Napokon by určite dodal: „Teraz mi však, drahý Diogenés, (B) láskavo 

odpusť, lebo sa snažím napodobniť Hérakla a podobať slávnemu Perseovi. Prepáč, že 

kráčam v stopách veľkého Dionýza, božského praotca a pôvodcu rodu. Prepáč, že 

chcem, aby sa Gréci opäť zabávali tancom a tešili z víťazstva v Indii. Veď túžim len po 

tom, aby divokým národom, čo žijú v horách za Kaukazom, opäť pripomenuli naše 

bakchické sprievody. Lebo aj tam vraj žijú akýsi muži zvyknutí na tvrdú, holú 

múdrosť života. Sú skromnejší od samého Diogena: pre oddanosť bohu im v živote 

nechýba ani žobrácka kapsa onoho muža. Ani len zásoby nemajú, všetko vždy čerstvé 

im zakaždým nanovo poskytne zem, smäd zasa uhasí svieži prúd riek. Spadnuté lístie 

stromov a svieža tráva im dovolí na zemi líhať si sladko. (C) Zariadim, že aj oni 

spoznajú Diogena a že Diogenés sa zoznámi s nimi. Aj ja totiž musím falšovať obeživo 

a na barbarské raziť znak gréckeho mesta.“  

Plutarch., De Alex. M. fort. aut virt. I 10 p. 331D – 332C (prel. Andrej Kalaš).  

 

Zachovala sa nám aj ďalšia pasáž z Plútarcha, ktorú by sme mohli považovať za 

biografické vyjadrenie Diogenovej zásady bojovať proti osudu, zákonom a vášňam 

odvahou, prirodzenosťou a rozumom:  
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Takéto vnútorné rozpoloženie nemôže človek dosiahnuť nijako inak, ale len vďaka 

myšlienkam, ktoré v ňom zrodí filozofia. Dajme si pozor, aby sa nám nestalo to, čo 

zažil v Korinte pri stretnutí s Diogenom Alexander. Keď ho uvidel, hneď ho zaujal 

Diogenov krásny vzhľad a žasol nad vznešenosťou myslenia tohto muža. Vtedy 

vyslovil slová: „Keby som nebol Alexandrom, bol by som Diogenom.“ Takmer by som 

povedal, že Alexander v tej chvíli označil svoj šťastný osud, lesk a moc za príťaž na 

ceste za cnosťou. Zaťažovali ho totiž nedostatkom času, a preto Diogenovi závidel 

jeho ošúchaný plášť a žobrácku tašku. Veď práve vďaka nim bol Diogenés neochvejný 

a neohroziteľný – nechránili ho totiž zbrane, kone, ani dlhé macedónske kopije ako 

Alexandra. Ten sa teda mohol prostredníctvom filozofie stať vnútorným 

rozpoložením Diogenom napriek vonkajšiemu osudu, ktorý mu určil byť 

Alexandrom. Mohol tak byť väčšmi Diogenom, pretože Alexandrom už bol...  

Plutarch., Ad princ. inerud. 5 p. 782 A-B (prel. Andrej Kalaš). 

 

Prirodzenosť má v kynických textoch viacero významov.172 Na jednej strane k nej 

patrí všetko, čím nás obdarila príroda a čo musíme prijať také, aké to je:  

 

Keď raz Diogenes videl mladíka, ktorý sa správal ako žena, spýtal sa ho: „Nehanbíš sa 

uvažovať o sebe v horšom svetle, ako je skutočnosť, ktorú ti dala sama príroda? 

Urobila z teba muža, ale ty sa chceš nasilu stať ženou.“173  

Diog. Laert. VI 65 (prel. Andrej Kalaš).  

 

Prirodzené nie je postavenie v obci ani bohatstvo, ale schopnosť zaobísť sa bez 

spoločenstva, t. j. sebestačnosť. Na druhej strane je prirodzenosť miesto odporu proti 

pravidlám, ktoré vytvorila ľudská spoločnosť:  

 

Diogenés mal vo zvyku všetko robiť na verejnosti – požívať jedlo, ale aj pôžitky 

Afrodity. Svoje počínanie zdôvodňoval asi takto: Ak by raňajkovať nebolo nič 

                                                 

172 Kynickým chápaním prirodzenosti sa podrobne zaoberá J. Cepko, „Fysis v kynizme“, s. 90 

– 98.  
173 Porovnaj Diog. Laert. VI 46 (= V B 403 SSR): „Raz sa ho nejaký mladík, ktorý bol 

namaľovaný a nalíčený ako žena, niečo spýtal. Diogenés mu povedal, že mu odpovie až 

vtedy, keď si stiahne šaty a ukáže, či je muž alebo žena.“  
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neslušné, nebolo by to nebolo neslušné ani na námestí. Raňajkovať však naozaj nie je 

nič neslušné, a preto nie je neslušné ani robiť to na námestí. Často na verejnosti aj 

„pracoval rukou“. Zvykol pritom hovoriť: „Prial by som si, aby bolo možné aj hlad 

zahnať pošúchaním brucha.“174  

Diog. Laert. VI 69 (prel. Andrej Kalaš).  

  

Pretože každé spoločenstvo narába s iným pojmom prirodzenosti, nemáme dôvod 

uprednostniť jeden z týchto pojmov pred inými:  

 

Nepokladal [scil. Diogenés] za nemiestne odniesť nejakú vec z chrámu alebo okúsiť 

mäso z niektorého živočícha. A práve tak nepokladal za bezbožný čin požívať ľudské 

mäso, ako je vraj zrejmé zo zvykov cudzích národov. Vravel tiež, že ak uvažujeme 

rozumne, zistíme, že všetko je vo všetkom a preniká cez všetko. Lebo aj v chlebe sú 

kúsky mäsa a aj v zelenine sú kúsky chleba, pretože tieto kúsky, ako aj kúsky 

ostatných vecí, vstupujú do všetkých vecí cez akési neviditeľné póry a vyparujú sa, 

ako to vyhlasuje v Thyestovi, ak pravda, tragédie pochádzajú od neho.  

Diog. Laert. VI 73.  

 

Musíme hľadať svoju prirodzenosť mimo ľudskú spoločnosť, čo však neznamená, 

že sa pri svojom hľadaní vzdávame rozumnosti:  

 

Bosý [scil. Diogenés] kráčal po snehu a konal iné podobné veci, ako som to už 

uviedol. Pokúsil sa jesť aj surové mäso, nemohol ho však stráviť.  

                                                 

174 „Pracoval rukou“ .... „zahnať hlad“ = Arsen. 203,12-14, qui, ll. 15-17, takto pokračuje: Ten 

istý Diogenés onanoval na verejnosti a okolostojacim hovoril: „Kiež  by som mohol aj hlad 

takýmto spôsobom vytrieť z brucha.“ Porovnaj Diog. Laert. VI 46: Raz Diogenes pracoval 

na námestí rukou a povedal: „Kiež by bolo možné aj trením brucha zahnať hlad.“ Porovnaj 

Plutarch., De stoic. rep. 21 p. 1044 B: Chrysippos [fr. 706 S.V.F. III p. 177] v svojom spise 

O Ústave hovorí, že občania nebudú nič robiť, ani si nič budovať kvôli pôžitkom [....] 

o niečo nižšie však chváli Diogena, ako na verejnosti onanoval a ako hovoril okolostojacim: 

„Kiež  by som mohol takýmto spôsobom vytrieť aj hlad z brucha.“  Dáva nejaký zmysel to, 

že ten, kto na jednej strane zakazuje rozkoš, vzápätí chváli človeka, ktorý práve kvôli 

rozkoši robil takéto veci a páchal také bohapusté ohavnosti? Athen. IV 158 F: Diogenes 

tým, ktorí mu vyčítali onániu, zvykol hovoriť: „Kiež by som sa mohol potrením brucha 

mohol zbaviť aj hladu a chudoby.  
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Diog. Laert. VI 34  

 

Rozum, o ktorom sme si trúfalo mysleli, že nám pomohol vymaniť sa z moci 

prírody, je pre Diogena jediný prostriedok sebapoznania, ktorý nás oslobodzuje od 

tlaku konvencií.175 Ak by sme sa chceli vyjadriť jazykom 5. st. pred Kr., povedali by 

sme spoločne s prvými sofistami, že človek vytvoril rôzne τέχναι (technai), aby 

pomocou nich ovládol svoj život. Diogenés namieta proti prótagorovskej oslave 

schopností človeka udomácniť sa vo svete,176 že len máloktorá τέχνη nás naučí ako 

ovládnuť svoj život. Pre Diogena bolo umením dobrého života zrejme iba jedno – 

filosofia , ktorej predobrazom je lekárstvo (často sa tieto τέχναι, technai, spomínajú 

v kynických textoch vedľa seba). Obidve sú svojim zameraním umeniami dobrého 

života, lebo ich cieľom je starostlivosť o dušu a telo. Diogenés samozrejme nemá na 

mysli každú filosofiu a každé lekárstvo:  

 

Divil sa gramatikom, že pátrajú po Odysseových chybách, nevidia však svoje vlastné. 

Práve tak sa divil, že hudobníci vedia zladiť struny na lýre, ale mravy v duši nevedia 

vyladiť; že matematici pozerajú na slnko a mesiac, nevidia však veci, ktoré majú pod 

nohami; že rečníci vedú horlivé reči o spravodlivosti, že však nevedia spravodlivo 

konať. Divil sa tiež, že lakomci síce hanobia vo svojich rečiach peniaze, že ich však 

šialene milujú. Odsudzoval aj tých, ktorí síce chvália spravodlivých pre ich pohŕdanie 

peniazmi, vyhľadávajú však spoločnosť bohatých. Pozastavoval sa aj nad tým, že 

ľudia síce prinášajú bohom obete za zdravie, že sa však počas samej obete za zdravie 

prepchávajú jedlom. Naopak obdivoval otrokov, že hoci vidia svojich pánov hltať s 

pažravosťou, neberú si nič z jedál. Chválil tých, ktorí sa chceli ženiť a neženili sa, tých, 

ktorí chceli odísť na lodi a neodišli, tých, ktorí sa chceli venovať politike a nevenovali 

sa jej, tých, ktorí mali vychovávať deti a nevychovávali ich, a tých, ktorí sa chystali 

stýkať sa s potentátmi a nešli k nim.  

Diog. Laert. VI 27-28  

 

                                                 

175 Porovnaj Diog. Laert. VI 24.  
176 Porovnaj Prótagorov mýtus v Platónovom Prótagorovi 320c-323a.  
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Diogenés sa hlási k Sókratovmu odkazu zo Spomienok (Xenoph., Mem. 1.1.12 n.), 

v ktorých Xenofón vysvetľuje, prečo sa Sókratés nezaoberal prirodzenou povahou 

vecí ani kosmickými zákonitosťami, ale skúmal iba veci ľudské. Pre Diogena – 

podobne ako pre Sókrata – je etika jediná oblasť filosofie, ktorou sa človek môže (a 

musí) zaoberať, t. j. všetky ostatné oblasti sú vo vzťahu k etike iba odvodené:177  

Dioklés pripisuje Diogenovi to, čo iní autori pripisujú Sókratovi, totiž výrok, že 

treba skúmať všetko dobré a zlé, čo prihodilo sa u teba v dome“ (ὅττι τοι ἐν μεγάροισι 

κακόν τ' ἀγαθόν τε τέτυκται).178 Diogenés sa v sókratovskom duchu zaoberá 

„ľudskými vecami“ (τὰ ἀνθρώπινα, ta anthrópina), presnejšie starostlivosťou o život, 

ktorý je v našej moci.179 V zmysle tejto starostlivosti Xenofón – podobne ako o niečo 

neskôr Diogenés a jeho nasledovníci180 – stotožňujú sókratovskú zdatnosť 

so sebaovládaním (ἐγκράτεια, enkrateia).181  

Nápadné podobnosti medzi Diogenom a (Xenofóntovým) Sókratom mohli priviesť 

„Platóna“ k známemu vyhláseniu na adresu Diogena, že je „šalejúci Sókratés“ 

                                                 

177 Porovnaj Diog. Laert. VI 103. V tomto duchu sa nesú viaceré správy. Porovnaj napr. Diog. 

Laert. VI 38: Keď ktosi vykladal o nebeských javoch, spýtal sa ho [scil. Diogenés]: Koľko dní 

ti trvala cesta z neba?  
178 Použitý verš z Homéra, Od. 4.392. Tento verš sa stal mottom sókratovského morálneho 

myslenia; porovnaj Diog. Laert., II 21,4; VI 103,8; Plut., De tuenda sanitate 122d12; De 

communibus notitiis adversus Stoicos 1063d12 atď. Arsenius (Apophthegmata. In: E. L. von 

Leutsch, Corpus paroemiographorum Graecorum., Vol. 2. Hildesheim: Olms, 1958, s. 240-744) 

pripisuje rovnaké motto aj Antisthenovi: „Keď sa ho spýtali, čo sa treba učiť od Homéra, 

povedal: Všetko dobré a zlé, čo prihodilo sa u teba v dome.“  
179 Spojenie „v našej moci“ (ἐφ' ἡμῖν) sa stane jedným z centrálnych motívov helenistickej 

etiky, a bude vyjadrovať vnútornú nezávislosť mudrca od toho, čo prichádza zvonka 

(porovnaj SVF 1.177; SVF 2.992).  
180 Porovnaj Diogenove správy o Antisthenovi: Diog. Laert. VI 2; Diog. Laert. VI 15. Diogenés 

označuje Antisthenovu zdržanlivosť a snahu nedať sa ovládnuť vášňami za základ 

kynického spôsobu života. Zaujímavé je aj Diogenovo (resp. stoicko-kynické) vykreslenie 

Kratéta ako priameho nasledovníka Xenofóntovho Sókrata (porovnaj Diog. Laert. VII 2-3). 
181 Porovnaj heslo ἡ ἐγκράτεια v LSJ: A. mastery over, ἐ. ἑαυτοῦ self-control, Pl. R.390b; ἐ. 

ἡδονῶν καὶ ἐπιθυμιῶν control over them, ib.430e, cf. X. Mem.2.1.1, Isoc.1.21; „περί τι” 

Arist. EN 1149a21, al. II. abs., self-control, X. Mem.1.5.1, Isoc.3.44, Arist. EN 1145b8, al., LXX 

Si.18.30, Act.Ap. 24.25, etc.  
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(Σωκράτης μαινόμενος, Sókratés mainomenos; Diog. Laert. VI 54).182 Nech je 

hodnovernosť tejto správy akákoľvek,183 naznačuje, že platonizmus a kynizmus sa 

v helenistickom myslení chápali ako dve protikladné cesty rozvinutia sokratiky. 

Dosvedčujú to viaceré anekdoty, v ktorých vystupuje Diogenés ako ostrý kritik 

Platóna:  

 

καί ποτε Πλάτωνα ἐν δείπνῳ πολυτελεῖ κατανοήσας [scil. Diogenes] ἐλάας 

ἁψάμενον, „τί,“ φησίν, „ὁ σοφὸς εἰς Σικελίαν πλεύσας τῶν τραπεζῶν τούτων 

χάριν, νῦν παρακειμένων οὐκ ἀπολαύεις;“ καὶ ὅς, „ἀλλὰ νὴ τοὺς θεούς,“ φησί, 

„Διόγενες, κἀκεῖ τὰ πολλὰ πρὸς ἐλάας καὶ τὰ τοιαῦτα ἐγινόμην.“ ὁ δέ, „τί οὖν ἔδει 

πλεῖν εἰς Συρακούσας; ἢ τότε ἡ Ἀττικὴ οὐκ ἔφερεν ἐλάας;“ Φαβωρῖνος δέ φησιν ἐν 

Παντοδαπῇ ἱστορίᾳ [fr. 34 F.H.G. III p. 582 = fr. 39 Mensching = fr. 71 Barigazzi] 

Ἀρίστιππον εἰπεῖν τοῦτο [cf. IV A 43]. καὶ ἄλλοτε ἰσχάδας ἐσθίων ἀπήντετ' αὐτῷ 

φησί τε, „ἔξεστί σοι μετασχεῖν˙“ τοῦ δὲ λαβόντος καὶ φαγόντος, ἔφη, [10] 

„μετασχεῖν εἶπον, οὐ καταφαγεῖν.“ (26) πατῶν αὐτοῦ ποτε στρώματα κεκληκότος 

φίλους παρὰ Διονυσίου, ἔφη, „πατῶ τὴν Πλάτωνος κενοσπουδίαν˙“ πρὸς ὃν ὁ 

Πλάτων, „ὅσον, ὦ Διόγενες, τοῦ τύφου διαφαίνεις, δοκῶν μὴ τετυφῶσθαι.“ οἱ δέ 

φασι τὸν Διογένην εἰπεῖν, „πατῶ τὸν Πλάτωνος τῦφον˙“ τὸν δὲ [15] φάναι, „ἑτέρῳ 

γε τύφῳ, Διόγενες˙“ Σωτίων δ' ἐν τῷ τετάρτῳ [fr. 15 Wehrli] φησὶ πρὸς αὐτὸν 

εἰπεῖν τοῦτο τὸν Πλάτωνα τὸν κύνα. Διογένης οἶνόν ποτ' ᾔτησεν αὐτόν, τότε δὲ 

καὶ ἰσχάδας. ὁ δὲ κεράμιον ὅλον ἔπεμψεν αὐτῷ˙ καὶ ὅς, „σύ,“ φησίν, „ἂν ἐρωτηθῇς 

δύο καὶ δύο πόσα ἐστίν, εἴκοσιν ἀποκρινῇ; οὕτως οὔτε πρὸς τὰ αἰτούμενα δίδως 

οὔτε πρὸς τὰ ἐρωτώμεν' ἀποκρίνῃ˙“ ἔσκωψε δὴ ὡς ἀπεραντολόγον. [= EUDOC. 

violar. 332 p. 242, 8-243, 3; 11 παντῶν. . . . 19 ἀπεραντολόγον = ARSEN. p. 198, 11-

22].  

 

Keď raz Diogenés videl Platóna, ako na bohatej hostine je iba olivy, spýtal sa ho: 

„Prečo ten veľký filozof, čo cestoval na Sicíliu kvôli takýmto bohatým stolom, teraz 

odmieta pôžitky z jedál, ktoré tu má pod nosom?“ Platón odpovedal: „Prisahám ti, 

                                                 

182 Porovnaj Gnom. Vat. 442,2..  
183 Z historického hľadiska je málo pravdepodobné, že by sa Diogenés stretol s Platónom – 

hoci ho mohol stretnúť ako mladík pred aférou s falšovaním mincí (o to zaujímavejšie je, 

ako často dáva doxografia do protikladu Diogena s Platónom akoby to boli nezmieriteľní 

rivali).  
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Diogenés, že aj tam som sa väčšinou držal len pri olivách a pri podobných jedlách.“ 

Diogenés sa ho vzápätí opýtal, načo potom cestoval až do Syrakúz a či vtedy v Attike 

nerástli olivy. Favorinos v Pestrej histórii [fr. 34 F.H.G. III p. 582 = fr. 39 Mensching = 

fr. 71 Barigazzi] hovorí, že tento príbeh vyrozprával Aristippos [cf. IV A 43].  Inokedy 

zas jedol sušené figy a stretol Platóna. Keď mu povedal, že sa môže pridať a on si 

zobral a jedol, Diogenés ho napomenul: „Povedal som ti, že sa môžeš pridať, a nie že 

môžeš zjesť všetko.“ (26) Keď raz Platón zavolal priateľov z Dionýzovho dvora, 

Diogenés stúpal po jeho drahých kobercoch a hovoril pritom: „Šliapem po Platónovej 

márnomyseľnosti.“ Platón mu odpovedal: „Svojmu okoliu ukazuješ veľkú pýchu 

práve tým, že sa snažíš predstierať skromnosť.“ Niektorí hovoria, že keď Diogenés 

povedal: „Šliapem po Platónovej pýche,“ Platón mu odpovedal: „Ale robíš tak inou 

pýchou.“ Sotion však vo štvrtej knihe [fr. 15 Wehrli] hovorí, že samotnému Platónovi 

toto povedal psí filozof. Diogenés vraj raz poprosil Platóna o víno a potom tiež 

o sušené figy. Keď mu poslal celý sud, odkázal mu: „Keď sa ťa spýtajú, koľko je dva 

a dva, odpovieš dvadsať? Veď takýmto spôsobom ani neodpovedáš na položenú 

otázku, ani nedávaš, čo od teba žiadajú.“ Jednoducho ho vysmial ako bezhraničného 

táraja. [= Eudoc. violar. 332 p. 242,8-243,3; 11 šliapajúc ... 19 bezhraničného táraja = 

Arsen. p. 198,11-22].  

Diog. Laert. VI 25-26 (prel. Andrej Kalaš).  

 

Πλάτωνος περὶ ἰδεῶν διαλεγομένου καὶ ὀνομάζοντος τραπεζότητα καὶ 

κυαθότητα, „ἐγώ,“ εἶπεν [scil. Diogenes], ὦ Πλάτων, τράπεζαν μὲν καὶ κύαθον 

ὁρῶ˙ τραπεζότητα δὲ καὶ κυαθότητα οὐδαμῶς˙“ καὶ ὅς, „κατὰ λόγον,“ ἔφη˙ „οἷς 

μὲν γὰρ κύαθος καὶ τράπεζα θεωρεῖται ὀφθαλμοὺς ἔχεις˙ ᾧ δὲ τραπεζότης καὶ 

κυαθότης βλέπεται νοῦν οὐκ ἔχεις.“  

 

Keď raz Platón vykladal o ideách a hovoril o stolovosti a o naberačkovosti, Diogenés 

povedal: „Milý Platón, stôl a naberačku síce vidím, ale stolovosť, ani naberačkovosť 

nie.“ Platón mu odvetil: „Je to prirodzené: máš oči, ktorými možno vidieť naberačku 

a stôl, ale nemáš rozum, ktorým možno vidieť stolovosť a naberačkovosť.“  

Diog. Laert. VI 53 [= Arsen. p. 201,1-7] (prel. Andrej Kalaš).  

 

Πλάτωνος ὁρισαμένου, „ἄνθρωπός ἐστι ζῷον δίπουν ἄπτερον“ καὶ 

εὐδοκιμοῦντος, τίλας ἀλεκτρυόνα εἰσήνεγκεν [scil. Diogenes] αὐτὸν εἰς τὴν 
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σχολὴν καί φησιν, „οὗτός ἐστιν ὁ Πλάτωνος ἄνθρωπος.“ ὅθεν τῷ ὅρῳ προσετέθη 

τὸ πλατυώνυχον.  

 

Keď Platón s veľkou slávou definoval človeka ako dvojnohého živočícha bez peria, 

Diogenés ošklbal kohúta, priniesol ho do Platónovej školy a hovorí: „Toto je Platónov 

človek.“ Preto do svojej definície pridal: „so širokými nechtami.“  

Diog. Laert. VI 40 (prel. Andrej Kalaš).  

 

Diogenovu kritiku Platóna by sme mohli priradiť ku kynickej parrhésii, slobode 

reči, ktorá sa nezastaví pred žiadnou autoritou. Naopak sloboda sa prejavuje 

priamočiarymi útokmi na autority. Diogenés nevystupuje iba proti Platónovi – v 

politike je terčom jeho útokov Alexander Veľký, vo filosofii Eukleidés, Zénón 

a mnohí ďalší. Aj keď je pôvod týchto správ nejasný, naznačuje, že pre „Platóna“, 

ktorého vykreslili ako Diogenovho kritika zrejme až neskoršie kynické satiry, je 

Diogenés sókratovec, ktorý sa prihlásil k svojmu vzoru radikálne, takže navonok 

pôsobí ako šialenec a zúrivec (μαινόμενος, mainomenos). Pokiaľ by uvedené správy 

pochádzali od kynikov, naznačovali by nezmieriteľnosť dvoch ciest, ktoré sa hlásia 

k Sókratovi ako svojmu myšlienkovému otcovi: Skutočným bláznom je z kynického 

hľadiska Platón, ktorý sa vzdialil od Diogenovej sokratiky a ponoril sa do 

ezoterického sveta vlastného myslenia.  

Údajné Platónovo pomenovanie Diogena nás stavia opäť pred otázku vzťahu 

kynizmu ku sokratike: Do akej miery je kynizmus spätý so sókratovskou tradíciou 

myslenia? Je kynizmus kritikou alebo rozvinutím sókratovského intelektualizmu in 

ethiciis (ktorý vytýka Aristotelés Sókratovi raných Platónových dialógov)?184 A mohli 

                                                 

184 Moderní interpreti zvyknú označovať Sókrata za príklad „morálneho kognitivistu“, ktorý 

je presvedčený, že pravdivosť morálnych súdov je dosiahnuteľná a nevyhnutná pre správne 

konanie. Nasledujú tak Aristotela, ktorý vyčíta Sókratovi „intelektualizmus“ v etike, keď 

mu pripisuje názor, že vedenie je nutnou a zároveň dostatočnou podmienkou konania 

(porovnaj EE 1216b3 n.; EN 1145b25-26). Túto myšlienku rozvinú helenistickí stoici, ktorí sa 

hlásia priamo k Sókratovmu odkazu. Ale aj medzi nimi panuje nesúlad v chápaní 
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by sme pokračovať ďalšími otázkami, napr. otázkou, ktorá sa týka sókratovského 

chápania úlohy výchovy (παιδεία, paideia).185 Ako je známe, kynici zavrhovali všetky 

inštitucionalizované podoby vzdelania (sofistické i platónsko-aristotelovské), teda aj 

geometriu, ktorá bola pre Platóna nevyhnutným stupňom na ceste k najvyššiemu 

filosofickému vzdelaniu:  

 

Zavrhujú [scil. kynici] obvyklé vyučovacie disciplíny. Antisthenés dokonca vravieval, 

že rozumní ľudia nemajú študovať literatúru, aby sa nedali zvrátiť cudzími 

myšlienkami. Zavrhujú aj geometriu, hudbu a všetko podobné. Keď ktosi ukazoval 

Diogenovi slnečné hodiny, tento mu povedal: „Nástroj užitočný na to, aby ľudia 

nezmeškali jedlo.“ Podobne, keď mu ktosi podával výklad o nejakej hudobnej otázke, 

povedal mu: „Bo dobrú správu miest a domu zaručí um mužov, a nie harfy ani 

píšťaly.“  

Diog. Laert. VI 103-104.  

 

Kynikov zvykneme označovať za „praktizujúcich sókratovcov“. Ale takéto 

hodnotenie nie je dostatočné z viacerých dôvodov. Predovšetkým za kritérium 

svojich výkladov volíme platonizmus, ktorý kladie dôraz na teoretický aspekt 

filosofickej činnosti, t. j. na nazeranie čistých foriem, ktoré sú prostriedkom 

poznávania a uskutočňovania Dobra – dobra pre Obec.186 Diferencia teórie a praxe 

ako interpretačný rámec pre kynizmus spôsobuje viacero ťažkostí: V tom, čo 

zahŕňame do oblasti „kynických praktík“, by sme ľahko objavili aj vedomé 

                                                                                                                                                         

sókratovskej maximy zdatnosť je vedenie, resp. myšlienky, že zdatnosť (ako vedenie) je 

sebestačná pre blaženosť.  
185 Porovnaj heslo ἡ παιδεία v LSJ: A. rearing of a child, A. Th.18. 2. training and teaching, 

education, opp. τροφή, Ar.Nu.961, Th.2.39(pl.); „π. καὶ τροφή” Pl. Phd.107d, Phlb.55d. 3. its 

result, mental culture, learning, education, „ἡ π. εὐτυχοῦσι κόσμος, ἀτυχοῦσι 

καταφύγιον” Democr.180, cf. Pl. Prt.327d, Grg.470e, R.376e, Arist.Pol.1338a30, etc.; ... (etc.)  
186 Poznamenajme, že platonizmus, t. j. spôsob rozvinutia Platónovho myslenia, sa v tomto 

bode vzďaľuje postojom, ktoré formulujú rané Platónove dialógy – to môžeme vidieť napr. 

na tom, akú dôležitosť pripisuje Platón konceptu τέχνη v súvislosti s hľadaním šťastného 

života (tento koncept nachádzame aj u neskorého Platóna), zatiaľ čo Plótinos sa konceptu 

τέχνη úplne vzdáva, pretože sa príliš vzďaľuje pravej skutočnosti.  
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argumentačné postupy s “teoretickým základom“, a zase naopak v tom, čo by malo 

tvoriť oblasť „platónskej teórie“, by sme našli veľa „praktických postojov“, ktoré 

nevyplývajú z teoretického nahliadnutia skutočnosti, ale predchádzajú mu.  

Príkladom Diogenovej argumentácie by mohli byť niektoré deduktívne postupy:  

 

Uvažoval takto: Bohom prináleží všetko, a pretože mudrci sú priateľmi bohov a 

medzi priateľmi je všetko spoločné, všetko teda prináleží mudrcom.  

Diog. Laert. VI 37 a Diog. Laert. VI 72  

 

Príklad Platónovho praktického postoja súvisí s analógiou techné: Xenofóntov 

Sókratés nerozlišuje medzi τέχνη (techné) a ἐπιστήμη (epistémé). Platónov Sókratés 

ich niekedy zamieňa a inokedy ich rozlišuje, zrejme na miestach, kde „Platón“ 

koriguje myšlienkové postupy svojho učiteľa. Platón nakoniec sformuluje koncept 

ἐπιστήμη (epistémé) prekonávajúcej obmedzenia všetkých čiastkových τέχναι 

(technai). V Ústave začne rozlišovať medzi vedením (ako takým) a konkrétnymi 

druhmi vedenia či umenia („technickými“ druhmi vedenia), akým je napr. 

staviteľstvo.187 Ale ani viaceré náčrty procesu poznávania najvyšších ideí u zrelého 

Platóna nemôžeme označiť za paradigmatický príklad čistého „teoretického“ 

vedenia. Platón neopustí myšlienku τέχνη (techné) ani v dobe, keď sa koncept 

najvyššieho vedenia dostane do konfliktu s jednotlivými umeniami. Z poznania 

skutočnosti vyrastá, a to vďaka dialektickej τέχνη, nové umenie, umenie vládnuť, 

ktoré sa v Ústave prisudzuje predovšetkým filosofom.188  

Ak by sme hľadeli na Diogena ako na „praktizujúceho sókratovca“, za „praxou“ 

by sme mali vidieť vzťah k životu, a to v kontexte, do ktorého umiestňujú život 

                                                 

187 Porovnaj Resp. 438d.  
188 Alebo si spomeňme na timaiovského démiurga, božského remeselníka vytvárajúceho 

κόσμος podľa vzoru ideí – samotný kosmos je umeleckým dielom, t. j. dobrým dielom, lebo 

ho vytvára skutočný majster. Porovnaj Tim. 28a: démiurgos hľadí (βλέπων) na nemenné 

skutočnosti a používa ich ako vzory pri vytváraní kosmu.  
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sókratovci 4. st. pred Kr. K životu musíme pristupovať ako k dielu (ἔργον, ergon),189 

ktoré vytvárame postupne jednotlivými rozhodnutiami. Takýto život – uchopený 

ako dielo – si vyžaduje cieľavedomú činnosť, τέχνη (techné), ktorá je vo vzťahu 

k iným činnostiam v špecifickom postavení: Žiadna τέχνη (techné) nie je hodná úcty, 

ak nie je zároveň (a pred všetkými ostatnými τέχναι, technai) umením života, τέχνη 

τοῦ βίου (techné tú biú). Umenie dobre vedeného života je v konečnom dôsledku 

jediným slobodným a autonómnym výkonom duše. Všetko ostatné je pominuteľné, 

a preto márne:  

 

Keď [scil. Diogenés] uvidel istého nerozumného človeka ladiť harfu, povedal mu: 

Nehanbíš sa, že vieš síce zlaďovať zvuky s drevom, nevieš však zladiť dušu so životom? Keď 

ktosi pred ním povedal: Ja nie som súci na filosofiu, povedal mu: Prečo teda žiješ, ak ti 

nezáleží na tom, aby si žil dobre? 

Diog. Laert. VI 65.   

 

Istému navoňavkovanému človekovi povedal [scil. Diogenés]: Hľaď, aby vôňa tvojej 

hlavy nepriniesla smrad tvojmu životu. 

Diog. Laert. VI 66.  

 

Diogenés sa prihlásil najmä k jednej sókratovskej maxime: zdatnosť je nevyhnutná 

a zároveň dostatočná pre to, aby sme žili blažene. Musíme konať zdatne, ak chceme žiť 

šťastne; nič okrem zdatnosti konania nepotrebujeme pre šťastný život. 

Intelektualizmus, ktorý vytýka Sókratovi Aristotelés, vyplýva do istej miery 

z logického uchopenia sókratovskej tézy „zdatnosť je vedenie“. V sókratovskej 

                                                 

189 Porovnaj heslo τό ἔργον v LSJ: A. weorc (neut.) 'work', Avest. var[schwa]za-):— work, 

Il.2.436, etc.; „ἔ. οὐδὲν ὄνειδος, ἀεργίη δέ τ᾽ ὄνειδος” Hes.Op.311 ; „πλεόνων δέ τε ἔ. 

ἄμεινον” Il.12.412 ; „ἔ. ἐποίχεσθαι” 6.492 ; „νῦν ἔπλετο ἔ. ἅπασι” 12.271 ; esp. in pl., 

„ἄλλος ἄλλοισιν..ἐπιτέρπεται ἔργοις” Od. 14.228; ... (etc.) 1. in Il. mostly of works or 

deeds of war, „πολεμήϊα ἔ.” Il.2.338, al., Od.12.116 ; „ἔργον μάχης” Il.6.522; ... (etc.) 4. 

deed, action, „ἔργ᾽ ἀνδρῶν τε θεῶν τε” Od.1.338 ; „θέσκελα ἔ. Τρώων” Il.3.130 ; „ἀήσυλα 

ἔ.” 5.876; καρτερά, ἀεικέα ἔ., ib.872,22.395; παλίντιτα, ἄντιτα ἔ., Od.1.379, 17.51; ... (etc.) 2. 

result of work, profit or interest, ἔργον [χρημάτων] interest or profit on money, Is.11.42, cf. 

D.27.10. ... (etc.)  
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tradícii však mohla byť chápaná aj inak, prakticky, a ako taká mohla byť výrazom 

určitého etického optimizmu.190 V kynickom poňatí poukazuje táto maxima 

predovšetkým na potrebu zbaviť sa neprimeraných vášní (ktoré sú akýmisi 

„chorobami duše“) a dosiahnuť stav ἀπάθεια (apatheia). Ak chceme žiť rozumne, 

nesmú nás ovládať vášne – nebezpečná je najmä túžba po bohatstve a sláve. Radosť 

v Antisthenovom výroku, Radšej zošaliem, ako by som mal prejaviť radosť (μανείην 

μᾶλλον ἢ ἡσθείην; Diog. Laert. VI 3), vystupuje ako „neprimeraná vášeň“ –

 potvrdzuje sókratovsko-kynickú maximu, zdatnosť je nevyhnutná a zároveň dostatočná 

pre blaženosť.191 

Kynici verili, že zdatnosť konania má rozumný charakter, a preto sa dá naučiť, aj 

keď nepotrebuje systematickú παιδεία na spôsob sofistov alebo Platónovej Ústavy.  

 

Zdravý rozum určite neprikazuje kynikovi, „ktorý jediný je slobodný“, aby na 

spoločných zhromaždeniach ospevoval lživé a vymyslené namiesto pravdivého 

a objektívneho. Túto prax do kynizmu zaviedol Diogenés a Kratés a pokračovali v nej 

ďalší nasledovníci. Nikde inde však praktický príklad na niečo také nenájdeš. Zatiaľ 

sa nebudem zaoberať tvrdením, že kynik, ktorý bude „falšovať obeživo“, sa vôbec 

nemá riadiť zvykmi ľudí, ale že si má všímať len to, čo je rozumné, a prostredníctvom 

vlastného rozumu objavovať to,  čo má robiť a nehľadať to u iných.  

Iulian., Orat. VII 4 p. 208 C-D (prel. Andrej Kalaš).  

 

Kto chce žiť kynickým spôsobom života, nech nemiluje len ošúchaný kabát, žobrácku 

tašku, palicu a svoju dlhú bradu! Lebo sa mu môže stať to, že v nejakej dedine bude 

kráčať neoholený a nevzdelaný, akoby tam nemali holiča alebo školy. A za poznávacie 

znaky svojej filozofie nech nepovažuje kyjak a žobrácku kapsu, ale rozum a svoj 

                                                 

190 Porovnaj Aischinov dialóg Alkibiadés, ktorý pripisuje Sókratovmu vyvracaniu neplatónsky 

význam skúšky ľudských charakterov (zl. VI A 53 SSR). 
191 Porovnaj Diog. Laert. VI 15 o Antisthenovi ako predchodcovi Diogenovej odolnosti voči 

vášňam (ἀπάθεια). Porovnaj Diog. Laert. VI 2: Od Sókrata sa Antisthenés naučil 

vytrvalosti (τὸ καρτερικόν) a prevzal od neho aj schopnosť ovládať svoje vášne (τὸ 

ἀπαθές). Jediná slasť pochádza z ťažkej a namáhavej práce (Stob., Anthol. 3.29.65); ťažká 

práca nepotrebuje ľútosť ani pohŕdanie (Athen. XII.513A). Zdatnosť ťažkej práce ukazuje 

Antisthenés na príkladoch Hérakla a Kýra, ktorým venoval rovnomenné knihy.  
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pevný životný postoj. Vo všetkom sa má prejavovať veľmi slobodne. Celému svetu by 

mal takýmto spôsobom predovšetkým ukázať vlastnú hodnotu, ako to podľa mňa 

urobili Kratés a Diogenés. Veď títo muži dokázali tak ľahko niesť všetku tú hrozbu či 

lepšie povedané hru osudu, ktorú si s nimi život tak nemilosrdne zahral.  Veď keď 

Diogena zajali piráti, sám sa z toho zabával a Kratés... [... cf. V H 17 ...  (C) .. ] ... ale 

toto nebol ich jediný a hlavný cieľ. Nešlo im len o to - ako som už povedal - aby boli 

sami blažení, ale záležalo im aj na ostatných, a to priamo úmerne tomu, ako si 

uvedomovali, že človek je od prírody tvor spoločenský a politický. Prospievali teda aj 

svojím spoluobčanom jednak krásnym príkladom, jednak svojimi rečami. (D) Kto sa 

teda chce stať kynikom a čestným mužom, najskôr nech svoju starostlivosť zameria na 

seba samého, ako to urobili Diogenés a Kratés, a nech vyženie zo svojej duše všetky jej 

vášne. Potom nech zverí všetko rozhodovanie o sebe správnemu úsudku a riadi sa 

zdravým rozumom. Asi toto je podľa mňa jadro Diogenovej filozofie. (19) Ale 

Diogena nebudeme viniť, ani mu vyčítať to, že občas navštívil prostitútku. Najmä 

vtedy, ak sa aj u vás objavil nejaký seriózny človek, ktorý sa vo všetkom podobal na 

Diogena a ktorý vykonal na verejnosti a pred očami všetkých ľudí niečo také ako on. 

Nech teda najskôr nám všetkým a aj celému svetu ukáže onú Diogenovu učenlivosť, 

dôvtip, slobodomyseľnosť prejavovanú voči všetkým naokolo, sebestačnosť, 

spravodlivosť, zdržanlivosť, opatrnosť, pôvab a tiež ostražitosť, ktorá dbá, aby človek 

nekonal nič slepo, nadarmo a bez rozumu. A ak sa potvrdí, že aj toto všetko je 

najvlastnejšou súčasťou Diogenovej filozofie, nech šliape po všetkej namyslenosti a 

nemilosrdne vysmeje všetkých tých, ktorí síce nevyhnutné úkony prírody robia iba po 

tme, ale uprostred zaplnených námestí a miest vykonávajú tie najnásilnejšie činy 

protiviace sa akejkoľvek našej prirodzenosti. Ide o krádeže majetku, udavačstvo, 

nezákonné žaloby a horlivé vykonávanie všetkých ostatných podobných zvráteností. 

Lebo ak si aj Diogenés niekedy na verejnosti odprdol, vykonal veľkú potrebu alebo 

urobil niečo iné podobného druhu – ako hovoria mnohé zlé jazyky – priamo na 

namestí, robil to len preto, aby pošliapal pýchu a namyslenosť tamtých ľudí. Veď 

takto im hovoril to, že oni robia oveľa horšie a oveľa mrzkejšie veci ako on sám. 

Argumentoval tým, že kým tamtie veci sú nám všetkým prirodzené, tieto tu nemá vo 

svojej prirodzenosti takpovediac nik a všetky sa rodia len z ľudskej zvrátenosti. 

Dnešní stúpenci Diogena (D) si však vyberajú len to, čo je najľahšie a celkom plytké. 

Vôbec pritom nevidia hlbšie do jeho filozofie. Dokonca aj ty, ktorý chceš byť lepší ako 

oni, si sa natoľko vzdialil od Diogenovho zámeru, že ho považuješ za 

poľutovaniahodného chudáka. (20) Je vôbec možné, že neveríš všetkým tým, čo 

hovorili len v superlatívoch o mužovi, ktorého v časoch po Sókratovi a Pythagorovi 
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obdivovali všetci vtedajší Gréci, všetci súčasníci Platóna a Aristotela? Pýtam sa, ako je 

možné, že neveríš pravde o mužovi, ktorého verným poslucháčom bol učiteľ a 

duchovný vodca múdreho Zénóna, ktorého rozumnosť zatienila všetkých ostatných. 

Nie je predsa možné, aby sa všetci načisto mýlili vo svojom názore na tohto človeka, 

ktorého ty, milý priateľu, zosmiešňuješ ako toho najpodradnejšieho tvora! (203 A) 

Alebo že by si predsa len tým svojim intelektom dokonalejšie prehliadol onoho muža 

a mal s ním oveľa väčšiu skúsenosť ako všetci ostatní? Existuje nejaký Grék, ktorého 

neohromila Diogenova vytrvalosť spojená s onou kráľovskou vznešenosťou mysle a 

najmä láska, s akou podstupoval všetky námahy života? A pritom ten muž spával na 

prični vo svojom sude oveľa lepšie ako sám Veľký kráľ na mäkkej posteli pod stropom 

vykladaným zlatom. A čo jedol? Oveľa viac mu chutil obyčajný jačmenný chlieb ako 

tebe všetky tie sicílske pochúťky, ktorými sa teraz napchávaš. A čo povieš na to, že sa 

umýval len studenou vodou a telo si neutieral do ľanového uteráka, ako to robíš ty, 

mudrlant, ale sušil si ho na studenom vetre? Naozaj máš plné morálne právo 

zosmiešňovať onoho muža! Veď neporazil si ty náhodou Xerxa ako slávny 

Themistoklés alebo Dareia ako sám Macedónčan Alexander? 

Iulian. orat. IX [ = VI] 18 p. 200D – 20 p. 203 C (prel. Andrej Kalaš). 

 

Grécke chápanie vzťahu človeka k životu pochopíme lepšie, keď namiesto 

diferencie teoretického a praktického použijeme diferenciu τέχνη (techné) a τύχη 

(tyché). Práve v tejto diferencii môžeme vidieť radikalizovanú podobu sókratovskej 

problematizácie života: Kynici obhajovali život nezávislý na osudovej moci Tyché.192 

Šťastná náhoda sa môže kedykoľvek zmeniť na nešťastnú a urobiť z človeka, ktorý 

bol slobodný a bohatý, otroka a chudáka. Kynici považovali vonkajšie okolnosti za 

nepodstatné pre blažený život. Preto rozvinuli techniky šťastného života, ktoré sú 

výlučne vecou rozumového rozhodovania.193 Odtiaľ pochádza aj onen kontroverzný 

                                                 

192 Porovnaj Xenoph., Mem. 3.9.14.4-5: τύχη (tyché) a πρᾶξις (praxis) tu tvoria protiklad; 

zdatným konaním (εὐπραξία, eupraxeia) môžeme označiť nejakú činnosť iba vtedy, keď 

robíme dobre to, čo sme sa naučili a v čom sme sa vycvičili.  
193 Kerkidas nazval Diogena „opravdivým Diovým synom a nebeským psom“ (Diog. Laert. 

VI 77), čím chcel zrejme vyjadriť, že Diogenés je skutočne blažený človek, ktorý sa vďaka 

svojej blaženosti podobá bohom (bohovia boli v gréckych etikách synonymom blažených 

bytostí).  
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kynický spôsob života, ktorý je protipólom konvenčnej morálky, lebo pohŕda všetkými 

inštitucionálnymi formami moci (počnúc výchovou a končiac zákonmi a bohmi).  

Kynické sókratovstvo by sme mohli chápať ako vyhranenú podobou vzťahu 

k sebe samému: Oproti Sókratovým skúmaniam nepotrebuje elenktické dokazovanie 

ohraničenosti konvenčnej morálky, ale priamo zbavuje zvykovú morálku jej 

anonymnej moci a pôsobnosti, k čomu mu slúžia rôzne techniky ἄσκησις.194  

 

Diogenés vravel, že bez cvičenia nemožno v živote nič urobiť správne a že ono môže 

prekonať všetky prekážky. Keď je teda predpokladom blaženého života konanie 

prirodzených prác miesto neužitočných, z toho vyplýva, že ľudia sú nešťastní len pre 

svoju nerozumnosť. Lebo samo pohŕdanie rozkošou, ak si naň navykneme, prináša 

najväčšiu rozkoš; a ako tí, ktorí si navykli žiť príjemne, ťažko znášajú, ak majú zakúsiť 

opačný život, tak aj tí, ktorí sa vycvičili žiť opačným spôsobom, s tým väčšou 

radosťou pohŕdajú aj samými rozkošami. 

Diog. Laert. VI 71.  

 

Samotná kritika však nezakladá kynický spôsob života. Kynici nachádzajú svoj 

životný štýl v slobode slova a konania, ktorá ich odkláňa od konvencií a robí z nich 

prvých občanov kosmu. Kosmopolitizmus dáva do protikladu zákony polis a 

prirodzený poriadok vecí, t. j. prírodu v najširšom zmysle, ale aj konkrétne „prírodné 

veci“ ako sú voda, cesnak, chlieb, figy.195 Kynický kosmopolitizmus (ktorý preberajú od 

kynikov stoici) znamená, že človek nie je vymedzený miestom, z ktorého pochádza a 

nie je určený svojím pôvodom:196  

 

                                                 

194 Porovnaj pseudo-kynické listy, v ktorých Diogenés (Epist. 9 = List Kratétovi 9) a  Kratés 

(Epist. 7) zdôrazňujú, že kynik je lepší ako tí, ktorí sa riadia mienkou väčšiny, pretože kynik 

sa vzdáva bohatstva, vďaka čomu sa oslobodzuje od chybného konania (porovnaj Hercher, 

Socraticorum epistulae, s. 235-258, s. 208-217; C. D. N. Costa, Greek Fictional Letters: A Selection 

with Introduction, Translation, and Commentary).  
195 Porovnaj Diog. Laert. VI 85; Diog. Laert. VI 44; Diog. Laert. VI 98; Dio Chrysost. 6.12-13; 

Maximus 36; Lucian, Cynicus 15 atď.  
196 Bližšie pozri stať Marthy Nussbaum, „Kant and Stoic Cosmopolitanism“, s. 5.  
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On sám sa vysmieval Aténčanom, ktorí sa pýšili tým, že sú pôvodnými obyvateľmi, a 

vravel, že nie sú o nič urodzenejší ako slimáky a poľné kobylky.  

Diog. Laert. VI 1 o Antisthenovi. 

 

Za urodzených pokladal len zdatných. 

Diog. Laert. VI 11 [o Antisthenovi].  

 

Keď sa ho [Diogena] opýtali, odkiaľ pochádza, povedal: Som občanom kosmu.  

Diog. Laert. VI 63.  

 

Mne vlasťou nie je jedna pevnosť, jeden dom, lež každé mesto celej zeme, každý dom 

je ochotný nás prijať k sebe do bytu.  

Kratétove verše (Diog. Laert. VI 98).  

 

 Nech mi postačí ako lôžko celá zem; nech je kosmos mojím domovom; nech si 

vystačím s jedlom, ktoré si zaopatrím tým najjednoduchším spôsobom... 

Lucian., Cynic. 15.  

 

Aj keď kynici nepotrebujú reflektovať konvenčnú morálku kvôli tomu, aby založili 

vlastnú etiku, t. j. etiku ako vzťah k sebe samému a k ostatným, nemali by sme ich 

považovať za cynikov v modernom zmysle slova.197 Kynizmus je predovšetkým 

individuálne hľadanie dobrého života, ktoré nie až také vzdialené snahám Sókrata z 

raných Platónových dialógov, ako by sa nám mohlo zdať. Medzi Sókratom 

                                                 

197 Moderný výraz „cynik” sa síce etymologicky odvodzuje od slova „kynik” (κυνικός), ale 

dáva mu špecifický a značne redukovaný význam: cynik spochybňuje všetky morálne 

hodnoty a neuznáva žiadne ideály; k presvedčeniam iných ľudí pristupuje sarkasticky; 

z morálneho hľadiska je cynik odsudzovaný ako egoistický a bezohľadný človek (porovnaj 

napr. slovenský ekvivalent pre cynika „bezcitný človek“). Viacerí interpreti antického 

kynizmu preto poukazujú na protikladnosť pojmov „cynizmus“ a „kynizmus“ (porovnaj 

napr. H. Niehues-Pröbsting; Peter Sloterdijk). K posunu medzi antickým chápaním 

kynizmu a moderným pojmom „cynizmu“ došlo v priebehu dejín najmä zásluhou 

kresťanských moralistov, ktorí odmietali kynické askézy (čo môžeme pochopiť v určitom 

zmysle ako paradox, lebo staroveký kynizmus sa v mnohých otázkach prekrýval s ranými 

podobami kresťanstva). L. Flachbartová sa zaoberá podrobne rozdielom medzi kynizmom 

a cynizmom („Vzťah medzi kynizmom a cynizmom“, s. 522 – 534).  
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vykresleným v Xenofóntových Spomienkach a ranými kynikmi je dokonca 

myšlienková blízkosť. V tomto duchu vykladali kynikov (ako prísnych sókratovcov) 

antickí etici, ktorí často uprednostňovali kynické problematizácie života pred 

platónskymi alebo aristotelovskými.198  

 

 

  

                                                 

198 Ako príklad môžeme uviesť stoického filosofa Epiktéta, ktorý spájal sókratovské motívy (k 

blaženému životu nás vedie starosť o dušu; porovnaj Ench. 5.1; 53.3-4; Diss. 1.2.36) 

s kynickým spôsobom života (porovnaj Diss. 3.22): Iba duševné rozhodovanie môže viesť 

naše činy; jediné, o čo sa musíme usilovať, je vnútorná sloboda duše. Aby sme sa zbavili 

nepokoja, musíme ovládnuť veci, ktoré sú „v našej moci“ a zaujať indiferentný (apathetický) 

postoj voči veciam, ktoré nie sú v našej moci (napr. voči smrti alebo voči mienkam iných 

ľudí). V tomto zmysle má Epiktétos blízko ku kynickému ideálu slobody.  


