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PREDSLOV K DRUHÉMU VYDANIU  

 

 

Druhé vydanie učebnice Kynizmus grécky a moderný I. nadväzuje na prvé vydanie, 

ktoré vyšlo vo Vydavateľstve Prešovskej univerzity v r. 2014. Druhé vydanie je 

rozšírené o odkazy na pasáže z grécko-anglického slovníka Greek-English Lexicon, 

ktorý zostavili H. G. Liddell, R. Scott, H. S. Jones, (skratka LSJ). Vybrané časti hesiel 

sú zvolené tak, aby korešpondovali s aktuálnymi významami slov, takže študenti si 

môžu vyskúšať, ako sa majú orientovať v slovníku. Vysvetlenie základných gréckych 

termínov patrí k dôležitým predpokladom pre štúdium antického kynizmu. 

Príslušné heslá sa dajú čítať aj v úplnom znení – lexikón je prístupný na internete 

(http://www.perseus.tufts.edu). Obrovskou výhodou elektronického vydania Greek-

English Lexicon je možnosť vstupovať zo slovníkových hesiel do databázy gréckych 

textov. Študenti môžu používať takisto grécko-slovenský slovník, ktorý zostavila 

Helena Panczová pre vydavateľstvo Lingea (Grécko-slovenský slovník. Od Homéra po 

kresťanských autorov).  

Kurz nazvaný Kynizmus grécky a moderný je určený pre študentov odborov filozofia 

a etika, ktorí študujú na Inštitúte filozofie a Inštitúte etiky a bioetiky na Filozofickej 

fakulte Prešovskej univerzity. Cieľom kurzu je historické a systematické vymedzenie 

kynizmu, t. j. širokého myšlienkového hnutia, ktoré bolo počas antiky 

najpopulárnejším propagátorom sókratovského spôsobu myslenia a života. Prvá časť 

sa pokúša o vymedzenie kynizmu z hľadiska jeho historického vývoja. Druhá časť sa 

snaží o systematickejšie uchopenie kynizmu ako spôsobu myslenia a štýlu života. 

Text vychádza zo staršej štúdie nazvanej „Kynizmus: etika bez morálky“ (in: V. 

Suvák, Sokratika: Štyri štúdie k sókratovskej tradícii myslenia, Prešov, FF PU, 2007, s. 112 

– 147), ktorá je miestami doplnená a miestami rozšírená predovšetkým 

o vysvetľujúce časti a plné znenie kynických zlomkov.  

Jednou z úloh kurzu je uvedenie do terminológie, ktorou kynici vyjadrujú svoje 

postoje. Niektoré pasáže a zlomky sú z tohto dôvodu uvedené v gréckom znení aj 
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v preklade, aby mohli študenti porovnať použitú terminológiu autorov referujúcich 

o kynikoch.  

Poznámky pod čiarou obsahujú krátke charakteristiky citovaných antických 

zdrojov (lexikón Súda, Diogenés Laertský, Lúkianos, Maximos atď.). Každý zdroj má 

inú historickú hodnotu, ktorú treba brať do úvahy pri interpretácii jednotlivých 

zlomkov.  

Odkazy na diela antických autorov sú uvedené pomocou skratiek latinských 

názvov titulov. Takýto spôsob odkazovania na tituly a pagináciu kritických vydaní 

antických diel je zaužívaný medzi klasickými filológmi na celom svete. Zoznam 

skratiek sa nachádza na konci učebnice pred bibliografiou.  

Lívia Flachbartová pripojila k učebnici orientačné témy seminárov, aby si študenti 

mohli vytvoriť lepšiu predstavu o jednotlivých okruhoch, ktorými sa budeme 

zaoberať počas kurzu, ako aj o literatúre, ktorú budeme čítať („Orientačné témy 

seminárov“).  

Chcem sa poďakovať Lívii Flachbartovej za podrobné prečítanie textu a za 

množstvo doplňujúcich poznámok. Takisto by som rád poďakoval Jarovi Cepkovi 

a Andrejovi Kalašovi za cenné poznámky k rukopisu.   

Verím, že uvedenie do kurzu Kynizmus grécky a moderný bude slúžiť študentom 

ako pomôcka pri základnej orientácii v otázkach, ktorými sa budeme zaoberať 

podrobne na prednáškach a seminároch.  

Čítanie a interpretovanie textov sókratovskej tradície myslenia je súčasťou širšieho 

projektu APVV-0164-12, ktorý sa venuje Starosti o seba – antickým problematizáciám 

života v kontexte súčasného myslenia.  

 

 

V Prešove, 1. marca 2015 

Vladislav Suvák   


