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PREŽIJEME KRÍZU IDENTITY? 
 

ZUZANA KULAŠIKOVÁ 

 
 
 
 

Nedávno blúdil v e-mailovej pošte na internete úryvok zo Shakespearovho 
sonetu.1 Podľa autora tejto, pre elektronickú poštu netypickej e-mailovej 
správy, citovaný úryvok dokazuje, že problémy renesančného človeka 
a dnešného postmoderného človeka sú identické. Neexistuje teda žiadna kríza 
identity, ako sa podľa autora všeobecne tvrdí. Dôvodom je fakt, že obsah 
úryvku platil pred 400 rokmi a platí i dnes. 

Myslíme si, že autor e-mailovej správy do určitej miery vystihol aktuálny 
problém tvorby individuálnej identity v tom, že už moderna formulovala jej 
krízu, ale stavala sa k nej optimisticky ako k faktu, ktorý sa dá zmeniť 
a dosiahnutie celkovej slobody človeka je možné. Charakteristika dnešného 
postmoderného chápania tvorby identity je odlišná. V postmoderných 
a postštrukturalistických výrokoch často zaznieva ambivalentne a negati-
visticky. Postmoderné prístupy sa vo vzťahu ku kríze identity často pohybujú 
v intenciách od pesimizmu k nihilizmu. Kríza identity, či už individuálnej, 
alebo kolektívnej, je čoraz častejšie považovaná za trvalú a neriešiteľnú a nádeje 
človeka na lepší a spravodlivejší život, za, povedané síce nie 
postštrukturalistami, ale výstižne: Podľa starovekého Sokrata – púšťanie 
vojnových psov psychologickej vojny a napr. moderného Hayeka – za 
fatamorgánu. Je zjavné, že problém tvorby individuálnej identity je dlhodobý, 
muntidimenzionálny a širokospektrálny. Nasledujúca úvaha sa preto bude 
niesť v intenciách vybraných problémov a súvislostí tvorby individuálnej 
identity a krízy súčasnej spoločnosti. 

V európskej apokalyptickej tradícii – teda prácach, ktoré sa venujú dejinám, 
kríze a potenciálnemu zániku Západu, sa vyjadruje na jednej strane myšlienka, 

                                                 
1  Znaven tím vším, ja chci jen smrt a klid, jen nevidet, jak žebrá poctivec, jak dme se pýchou 

pouhý parazit, jak pokrivý se každá dobrá vec, jak trapne zári pozlátko všech poct, jak dívčí 
cudnost brutálne rve chtíč, jak lidskou slušnost korumpuje moc, jak schromlá vláda na naás 
bere bič, jak umení je porád služkou mocných, k blbosti zpupne schopným poroučí, prostá 
pravda je všem jčenom pro smích, jak zlo se dobru chechá do očí. 
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ktorú rozvíja napr. v jednej z prvých prác tohto druhu – v Zániku Západu2 
z roku 1918, Oswald Spengler. Uvažuje, (uvidíme, že zďaleka nie je osamotene), 
že Západ má vo svojom civilizačnom úspechu už pripravený zánik. Autor však 
zánik vidí ako nevyhnutný a nádherný a je nutné ho prijať statočne. 

Jedna z posledných prác apokalyptickej proveniencie – Smithova a Kochova 
Samovražda Západu z roku 2006, nezdieľa Spenglerov pesimizmus, naopak 
prezentuje opačné stanovisko. Autori odvážne tvrdia, že základ Západu,3 ktorý 
tvorí liberálna spoločnosť, nie je inštitucionálne skorumpovaná či krutá, 
neovláda ju polícia ani armáda, nie je hierarchická, ani byrokratická. „Pestrá 
skladačka modernej identity a znásobenie zdrojov moci medzi mnohé inštitúcie 
a jednotlivcov nie sú príznakmi nefungujúcej spoločnosti, ale spoločnosti, ktorá 
sa vyrovnáva s podmienkami novej slobody – so skutočnou autonómiou 
jednotlivca“4. V tomto kontexte Smith s Kochom predpokladajú, že súčasná 
západná spoločnosť sa posúva smerom ku komunite, k zmyslu, vystavanom na 
individuálnej reciprocite, pričom sa pre jednotlivca stáva dôležitou lokálna 
identita.  

Dôraz na tvorbu lokálnej identity je pomerne často pertraktovaný, významne 
napr. americkým komunitaristom M. Walzerom. Dôvod aktuálnej priorizácie 
lokálnej identity však sociológ Zygmund Bauman špecifikuje úplne inak ako 
spomínaní autori. Uvažuje totiž v tejto súvislosti o páde komunity, optimizmus 
mu v tomto kontexte chýba úplne. V svojej práci Komunita, hľadanie bezpečia 
vo svete bez istôt, prikyvuje Jock Youngovi a komentuje jeho glosu: Vo chvíli, 
keď kolabuje komunita, je vynájdená identita. Identita, tvrdí Bauman, je „téma 
dňa, o ktorej všetci hovoria, priťahuje pozornosť a vyvoláva nadšenie, pretože 
je náhradou komunity, tohto údajne prirodzeného domova, a miesta, ktoré stále 
hreje, bez ohľadu na to, aká mrazivá je zima vonku“5. Život, venovaný 
hľadaniu identity Bauman strastiplne charakterizuje ako život, plný hnevu 
a hluku: „Identita znamená stáť mimo, byť odlišný a cez odlišnosť jedinečný 
a tak hľadanie identity nemôže byť ničím iným, než oddeľovaním a odlu-
čovaním“6. Podobný postoj k tvorbe identite v zmysle individualizácie má aj 

                                                 
2  Oswald Spengler a jeho práca Zánik Západu vyšla po 1. svetovej vojne a patrí 

k najvýznamnejších titulom s touto tematikou. Autor ako jeden z prvých používa termín 
Západ, avšak bez toho, aby ho bližšie charakterizoval.  

3  Západ sú v ich ponímaní krajiny, obývané Európanmi, v ktorých prevažnú vačšinu 
obyvateľstva tvoria občania s európskymi predkami a ktorých kultúra a myšlienky do veľkej 
miery vychádzajú z európskeho dedičstva. (Smith, Koch, 2011, s. 12) 

4  Smith, CH., Koch, R.: Samovražda Západu. Bratislava, Premedia Group, s. r. o, 2011, s. 123. 
5  Bauman, Z.: Komunita. Hľadanie bezpečia vo svete istôt. Bratislava, Vydavateľstvo spolku 

slovenských spisovateľov. 2006, s. 17. 
6  Tamtiež, s. 17. 
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americký profesor filozofie M. Beck Matuštík. Myslí si, že „nárast indivi-
dualizmu sa začal spájať s obratom k vnútornej a personalizovanej identite, 
čoho výsledkom je posun od záväzku voči národu, k spolupatričnosti s menšou 
a jednoliatou skupinou“7. 

Dostali sme sa tak k individualizácii, ktorá je sama o sebe prierezová a skoro 
nekonečná téma, ku ktorej sa takým, či onakým spôsobom vyjadruje vačšina 
významných teoretikov. Zostaňme v známej spoločnosti Smita a Kocha. Podľa 
nich identitu západného človeka formuje silný individualizmus, ktorý je a bol 
vždy najoriginálnejšou charakteristikou Západu a dôležitou súčasťou 
liberalizmu. Sprevádza súčasnú západnú spoločnosť a vyvrcholil v dnešnej 
personalizovanej spoločnosti, ktorá síce nie je plne demokratická, ale vládne 
v nej duch slobody, spravodlivosti a úcty ku všetkým občanom. V svojom 
chápaní vzťahu identita – Západ – komunita sú Smith s Kochom dokonca takí 
radikálni, že podľa nich individualizmus8 znamená pre tvorbu identity niečo 
tak podstatné, ako je ovládanie seba samého. To samozrejme nie je žiadna 
novinka, tvrdili to už starovekí Gréci. Autori Samovraždy Západu v súvislosti 
s tým dospeli k presvedčeniu, že „skutoční individualisti nerozvracajú miestne 
spoločenstvá. Oni ich budujú“9. Nebezpečenstvom pre západnú civilizáciu nie 
je príliš veľa, ale príliš málo individualizmu. Odvážne v tejto súvislosti tvrdia, 
tvrdia, že „celkovo dnes majú ľudia na Západe menej obmedzení ako 
kedykoľvek v dejinách a ako kedykoľvek inde na svete a predsa podľa nich – 
západná spoločnosť funguje prekvapivo dobre“10. Dobré fungovanie Západu je 
podľa nich založené na šiestich hlavných ideách – kresťanstve, optimizme, 
vede, ekonomickom raste, liberalizme a individualizme. Zjavne neakceptujú 
známy rozhorčený postoj Jacquesa Derridu smerom k „evanjelizácii“ ideálu 
liberálnej demokracie. 

„Dobré fungovanie Západu“ na základe liberálnych pravidiel vidí známy 
dekonštruktivista J. Derrida úplne inak. Vo svetle faktov v svetoznámej 
prednáške na University of California, publikovanej v práci Strašidlá Marxa, už 
v roku 1993 oznámil svetu, že je temný, ba takmer čierny. Hneď vedľa 
charakteristiky biedy profesionálneho politika súčasnosti charakterizuje biedy 

                                                 
7  Smith, CH., Koch, R.: Samovražda Západu. Bratislava, Premedia Group, s. r. o, 2011, s. 32. 
8  Podľa nich hlavným prejavom západného individualizmu bola od 16. storočia až po 50. roky 

20. storočia trzv. protestantská etika. Jej kľúčovou hodnotou bola viera, že jednotlivec by mal 
dosiahnuť sebaúctu, a pozemský úspech tým, že významne prispeje k eonomickej aktitvite. 
(199). 

9  Smith, Ch, Koch, R.: Samovražda Západu. Bratislava, Premedia Group, s. r. o, 2011, s. 167 – 
168. 

10  Tamtiež, s. 202. 
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súčasného sveta. Pojem kríza mu je v tomto kontexte úplne nedostatočný. 
Európu, zvanú demokratická a celý svet podľa neho drásajú pohromy nového 
svetového poriadku: nezamestnanosť, či – sociálna nečinnosť, ktorá vyzýva 
k novej politike, masívne vylúčenie občanov bez domova z akejkoľvek parti-
cipácie na demokratickom živote štátov, novú skúsenosť hraníc a identity – 
národnej, či občianskej, nemilosrdná ekonomická vojna medzi krajinami, atď. 
O tom, je podľa Derridu potrebné kričať práve vo chvíli, keď sa niektorí 
opovažujú novo-evanjelizovať v mene ideálu liberálnej demokracie – ktorý 
nakoniec dospel k sebe samému ako ideál ľudských dejín: 

„V dejinách Zeme a ľudstva nikdy nepostihovalo toľko ľudských bytostí 
násilie, nerovnosť, vylúčenie, hlad a teda ekonomický útlak. Namiesto spevov 
o nastolení ideálu liberálnej demokracie a kapitalistického trhu v eufórii konca 
dejín, namiesto oslavovania konca ideológií a konca veľkých emancipačných 
diskurzov, nikdy nepopierajme tieto makroskopické doklady. Nijaký pokrok 
nedovoľuje ignorovať to, že v absolútnom vyjadrení nikdy nebolo na Zemi 
toľko mužov a žien a detí zotročených, vyhladovaných a vyhladených“11. 

Derrida postavil problém identity a jej krízy do kontextu postmodernej 
dekonštrukcie, plurality súvislostí. Jeho francúzsky kolega M. Foucault tento 
fakt pregnantne vyjadril v duchu postštrukturálneho princípu plurality, ktorý 
predpokladá nekonečnú substitúciu signifikantov: „Dnes nie je hlavným cieľom 
objavovať, ale naopak, odmietnuť čo sme. Problém, zároveň politický, etický, 
sociálny a filozofický, ktorý pred námi dnes vyvstáva, nespočíva v pokuse 
oslobodiť jednotlivca od štátu a jeho inštitúcií, ale v tom, že my sa oslobodíme 
od štátu a od typu individualizácie, ktorý je so štátom spojený“12. Foucaultove 
slová nás tak priviedli k jednému zo základných problémov aktuálnej tvorby 
identity: vzťahu identity a moci. 

 
Individuálna identita a moc 
 
Frekventovane sa v súvislosti s individuálnou identitou diskutuje vzťah 

medzi jej tvorbou a mocou. Hlavná idea postštrukturalistických teoretikov je 
paradigmatické tvrdenie, že tvorba identity človeka vzniká socializáciou a to 
v prostredí asymetrie moci. Postštrukturálne teórie pojem identita nahradili 
pojmom subjektivita, keďže identita sa vzťahuje k celistvosti, súdržnosti 
a jedinečnosti, a postmoderný subjekt je de-konštruovaný, nie je autentický, 
pretože je produkt moci. M. Foucault tvrdí, že identita je umelo konštruovaný 

                                                 
11  Derrida, J.: Strašidlá Marxa. Bratislava, Vydavateľstvo Eur´opa, s. r. o., 2011, s. 78. 
12  Foucault, M.: Myšlení vnejšku. Editions Galimard, 1994, s. 209. 
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fenomén a tvorba identít sa deje cez racionalizáciu moderného štátu. Identita 
a moc vznikajú vo vzájomnom zápase, a že z asymetrických mocenských 
zápasov sa vlastne nedá oslobodiť. Známa Foucaultova teória o biomoci, resp. 
disciplinačnej moci, dokonca zvýznamňuje moc ako hlavný zdroj utvárania 
individuálnej identity. Moc identitu produkuje. Popri moci je to samozrejme aj 
poznanie, ale moc a poznanie je neodlučiteľné a interaktívne konštitutívne. Moc 
priamo implikuje konkrétne poznanie a poznanie implikuje vzťahy moci.  

Priamo z uvedených premís vychádzajú feministické pozície. V rámci 
postštrukturalistických feministických pozícií vzťah rodovej identity a moci 
v svojich prácach analyzuje napr. prof. Kalifornskej univerzity Judith Butler. Vo 
vplyvnej práci Trampoty s rodom,13 s mnohovravným podtitulom Feminizmus 
a podrývanie identity tvrdí, že: „V širokom spektre francúzskej feministickej 
a postštrukturalistickej teórie sú aj rozdielne režimy moci chápané ako čosi, čo 
tvorí koncept identity pohlavia. Existujú rozličné spôsoby chápania kategórie 
pohlavia, v závislosti od toho, ako je artikulovaná oblasť moci“14. Podľa Butler 
je subjekt vlastne slobodný i neslobodný zároveň pri vytváraní samého seba. 

Svieži vietor do kritiky vzťahu moci a tvorby identity prináša prof. Beck 
Matuštík. V svojej práci Neklid doby, Filozofické eseje o radikálním zlu a jiných 
úzkostech dneška, sa plne stotožňuje s neslobodou pri utváraní seba samého: 
„Ak hrá inštitucionálna biomoc podstatnú rolu v utváraní vzťahov medzi 
ľuďmi, potom asymetrické vzťahy moci deformujú každé slobodné 
prisvojovanie prirodzeného sveta a každé sebautváranie identít“15. 

Beck Matuštík takisto nezdieľa optimistický pohľad na liberalizmus 
a individualizmus ako jeden zo zdrojov úspechov Západu. Naopak, stotožňuje 
sa s Foucaultovou kritikou identity, založenej na racionalite štátu, práve tak, 
ako identity, spojenej s liberálnym poňatím osobnej a právnej suverenity. 
V tomto zmysle súhlasí s Foucaultovou kritikou marxistického aj liberálneho 
optimizmu moderny.16 Argumentuje tým, že na prvý pohľad sa síce zdá, že 
disciplinárna moc umožňuje liberálne slobody – demokratická spoločnosť 
dokonca tieto slobody ústavne zakotvuje v inštitúciách vedy umenia 

                                                 
13  Prácu v slovenskom preklade vydalo vydavateľstvo Aspekt v roku 2003. 
14  Butler, J.: Trampoty s rodom. Feminizmus a podrývanie identity. Bratislava, Apekt, 2003, 

s. 37. 
15  Beck Matuštík, M.: Neklid doby. Praha, Filosofia-nakladatelství Filosofického ústavu AV ČR, 

2006, s. 14.  
16  Beck, Matuštík, M.: Neklid doby. Praha, Filosofia-nakladatelství Filosofického ústavu AV ČR, 

2006, s. 10.  
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a morálky.17 Nová konštelácia moci, identity a politickej racionality, ktoré 
neustále vznikajú sa nedajú hodnotiť z horizontu univerzálneho pokroku.  

Ako východisko a optimálny zdroj odporu proti nelegitímnej moci v súčasnej 
spoločnosti Beck Matušík ponúka spôsob uvažovania J. Habermasa. Oceňuje 
u neho najma úvahy, podľa ktorých „sú jediným zdrojom odporu proti 
nelegitímnej moci a deformáciám v konkrétnej komunikatívnej situácii ideálne 
podmienky symetrie a rovnosti“18. V tomto kontexte Beck Matuštík priorizuje 
a podporuje hlavnú Habermasovu tézu o konštituovaní individuálnej i spolo-
čenskej identity, založenej na komunikácii:  

„Proces socializácie na základe rozvoja komunikatívnej schopnosti je zároveň 
procesom individualizácie, jednotlivec získava identitu v rovnakej miere, v akej 
sa učí komunikácii. Východzia situácia ľudskej existencie vo svete je určovaná 
komunikatívnym vzťahom k sebe a druhým“19. 

 
Tvorba identity a egalitarizmus 
 
Tvorba identity na základe rovnosti a odlišnosti je v súčasnej kritickej teórii 

veľmi bohato zastúpená a súvisí s krízou spoločnosti, nespokojnosťou 
a hľadaním optimálnej koncepcie spravodlivého usporiadania štátu pre 
všetkých. Tieto prístupy, založené najma na uznaní, sú známe a ich deskripcia 
by bola nad rámec tohto príspevku. Spektrum názorov o vzájomnej determi-
novanosti individuálnej identity, a rovnosti, dopĺňajú postoje, kritizujúce 
egalitarizmus, ako východisko z krízy súčasnej spoločnosti. Reprezentuje ich 
svojím osudom i názormi netradičný francúzsky filozof René Guénon. 

René Guenon si v pre neho najtypickejšej práci Krize moderního sveta z roku 
1927, nekladie pred ústa servítky a otvorene kritizuje súčasnú spoločnosť, 
pričom upozorňuje, že naša civilizácia môže zmiznúť ako toľko iných. 
Charakterizuje ju slovami „sociálny chaos“. V určitom zmysle to môže 
pripomínať Baumanov „rozpad komunity“, ale tam podobnosť s jeho názormi 
končí. Podľa Guenóna sociálny chaos v spoločnosti determinuje neradostné 
postavenie indivídua. Jeho status je striktne určený tak, že v jeho kontexte sa 
nijaká individualita nenachádza na mieste, ktoré mu normálne určuje jeho 
vlastná povaha. Guenon kritizuje snahu modernej spoločnosti o rovnosť 
a rovnoprávnosť. S touto skutočnosťou spája neexistenciu kást a absenciu 
individuálnej prirodzenosti, alebo autentickej identity. Tvrdí, že v dôsledku 
moderného chaosu a uplatňovania pseudoprincípu –“rovnosť“ môže ktokoľvek 

                                                 
17  Tamtiež, s. 18. 
18  Tamtiež, s. 32. 
19  Tamtiež, s. 22. 
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zastávať akýkoľvek post a funkciu a často to, na čo je predurčený najmenej. 
Tvrdí, že „príčinou zmätku je popretie samotných rozdielov, čím dochádza 
k popretiu sociálnej hierarchie“20. Rovnosť a pokrok považuje Guénon za 
„pseudoideje, určené k vyvolaniu citových reakcií, čo je podľa neho najúčinnejší 
a najľahší spôsob, ako pôsobiť na masy.  

Z uvedených úvah mu vychádza, že za súčasného stavu vecí, nielenže človek 
plní svoju vlastnú funkciu len výnimočne, (nenapĺňa vlastnú autentickosť 
a identitu,) ale naviac, dochádza k tomu, že „jeden a ten istý človek postupne 
vykonáva úplne odlišné funkcie, ako keby mohol ľubovoľne obmieňať svoje 
schopnosti. Tvrdí, že „paradoxne tomu tak je v dobe krajnej špecializácie, najmä 
v oblasti politiky“21. Je presvedčený, že je to dôsledok demokratickej koncepcie, 
na ktorej základ neprichádza moc zdola, opiera sa o väčšinu a spôsobuje 
vylúčenie kompetentnosti. Za základný problém považuje práve potlačenie 
elity, ktorú v súčasnom západnom svete podľa jeho názoru musíme považovať 
za neexistujúcu. Ako východisko zo sociálneho chaosu ponúka vznik „rýdzej 
intelektuality“22. 

Guenonove východiská pôsobia síce na prvý pohľad poburujúco, ale 
v niektorých aspektoch pripomínajú Platónsko-Sokratovskú tradíciu, 
najma mýtus o pôvode troch tried v štáte. Platón v diele Štát kladie do úst 
Sokrata známy mýtus o tom, že keď Boh ľudí vytváral, primiešal tým, čo chcú 
vládnuť, pri vzniku zlato a preto sú najvzácnejší. Pomocníkom a strážcom 
striebro, železo a meď roľníkom a ostatným pracujúcim. Istý druh spravodli-
vosti v štáte je podľa Sokrata to, že každý jednotlivec by sa mal zaoberať iba 
jednou činnosťou v prospech štátu, tou, pre ktorú je svojou prirodzenosťou 
najviac uspôsobený. Spravodlivosť je robiť si svoje. Ak to tak nebude, štát 
zahynie.23 Demokraciu Platón charakterizuje ako ústavu príjemnú, bez vlády 
a pestrú, udeľujúcu akúsi rovnosť rovným takisto ako nerovným.24  

 
Záver – znamená tvorba identity starostlivosť o dušu? 
 
Cez populárny platónsky mýtus sme sa dostali k základnej európskej 

tradícii, ktorá je podľa viacerých teoretikov tvorená gréckou filozofiou, resp. 
filozofiou o štáte. Za všetkých uvedieme jeden príklad – z domácej 
proveniencie. Ján Patočka, jeden z najvýznamnejších českých filozofov v práci 

                                                 
20  Guénon, R. : Krize moderního sveta. Praha, Herman a synové, 2002, s. 101. 
21  Tamtiež, s. 104. 
22  Tamtiež, s. 106 – 115. 
23  Platón: Štát. Bratislava, Kalligram, 2009. 
24  Platón: Štát. Bratislava, Kalligram, 2009, s. 332. 
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Péče o duši II, rozvíja staronovú myšlienku, že „Európa, najma západná, ale i tá 
druhá, vznikla zo starostlivosti o dušu“25. Podľa Patočku – Sokrates pomáha 
druhým filozofickým spôsobom. Prináša rozvrh obce, v ktorej môže žiť človek, 
ktorý je schopný, ako to on nazýva – starostlivosti o dušu. Pretože „starostlivosť 
o dušu, to je zárodok, z ktorého vyrástlo to, čo Európa bola“. 

Patočka odpovedá na našu otázku či prežijeme krízu identity nasledovne. 
Uvažuje o tom, že postupne sa starosť o dušu pretvorila, čo prinieslo svoje 
dôsledky – zánik Európy: „Starosť o dušu sa stala neznateľnou pod nánosom 
niečoho, čo by sa dalo nazvať starosťou – starosťou o zmocnenie sa sveta... 
Európa zanikla a pravdepodobne navždy“26. Dôvodom symbolického zániku 
Európy je podľa Patočku transformácia starosti o dušu, pričom rezignovane 
uvažuje: „Európa vznikla z motívu starostlivosti o dušu a zanikla následkom 
toho, že na ten motív zabudla“27. 

Podobne sa vyjadruje v jednej z posledných svojich prác, s príznačným 
názvom Co prinese zítrek, v rozhovore s J. Roudinesco aj J. Derrida: „Európske 
dedičtvo nie je nejakým súborom hodnôt, duchovných statkov, nie je to 
dedičstvo movitého, či nemovitého bohatstva. Je skôr nevyčerpateľným 
potenciálom krízy a dekonštrukcie. Prosto, nezmerateľná tragédia krásnej 
sebevraždy“28. Nakoniec to veľmi zjednodušene konštatujú aj Smith s Kochom. 
Západnú civilizácia nezničia naši nepriatelia, ale môžeme si ju zničiť sami. 

Na záver chceme formulovať presvedčenie, že najvážnejšia a najzložitejšia 
otázka, pred ktorou stojí každý obyvateľ Západu nie je ekonomické prežitie, ale 
identita. Domnievame sa, že všetko sa točí okolo foucaultovskej otázky kto sme. 
Tvrdíme súhlasne so Spenglerom, že kto myslí len na hospodárske výhody, ako 
v rímskej dobe Kartáginci, ten nie je schopný myslieť čisto politicky. V tejto 
súvislosti ponúkajú postštrukturálne teórie viaceré úvahy o transformácii 
spôsobov, ako uvažovať o sebe a o svete. Foucault v Myšlení vnejšku hlasno 
kričí o tom, že treba presadiť nové formy subjektivity a odmietnutie toho druhu 
individuality, ktorý nám bol ukladaný po niekoľko storočí. S tým súvisí 
odmietnutie administratívneho vyšetrovania štátu – kto sme a vytvorenie si 
vlastných spôsobov, „starostlivosti o dušu“. Keď tvrdíme, že moderný svet 

                                                 
25  Podobné východiská rozvíja M. Foucault v Dejinách sexuality. Rozvíja tézu, že v našej 

spoločnosti sa nezaoberáme myšlienkou, že za umeleckým dielom, v ktorom najma treba 
uplatňovať estetické hodnoty, je on sám, jeho život, jeho existencia. Na rozdiel od 
starovekého Grécka, kde bolo techné tú biú – sebavýchova jeden z tradičných princípov pri 
utváraní seba-samých. (Foucault, 1996, 287 – 288). 

26  Patočka, J. : Péče o duši II. Praha, OIKOYMENH, 1999, s. 226 – 228. 
27  Tamtiež, s. 210. 
28  Derrida, J., Roudinesco, E.: Co prinese zítrek. Praha, Univerzita Karlova Nakladatelství 

Karolinum, s. 259. 
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prežíva krízu, najčastejšie tým mienime, že došiel do kritického bodu, keď sa 
ocitá v blízkosti viac či menej hlbokej transformácie človek sám, jeho 
individuálna identita. Otázka už nestojí, či chce, alebo nie. V čo najkratšej dobe 
musí dôjsť k zmene. Či je tou zmenou návrat ku gréckej tradícii – podľa ktorej 
subjekt nemôže dosiahnuť prístup k pravde inak len prácou na sebe samom – 
techné tú biú -umením vlastného života – tú otázku si musí zodpovedať každý 
sám. 

 
Literatúra: 

 
BECK MATUŚTÍK, M. : Neklid doby. Praha, Filosofia-nakladatelství 

Filosofického ústavu AV ČR, 2006.  
BUTLER, J. : Trampoty s rodom. Feminizmus a podrývanie identity. Bratislava, 

Vydavateľstvo feministickej literatúry Aspekt, 2003. 
BAUMAN, Z. : Komunita. Hľadanie bezpečia vo svete istôt. Bratislava, 

Vydavateľstvo spolku slovenských spisovateľov. 2006. 
DERRIDA, J., ROUDINESCO, E. : Co prinese zítrek. Praha, Univerzita Karlova 

Nakladatelství Karolinum, 2003. 
DERRIDA, J. : Strašidlá Marxa. Bratislava, Vydavateľstvo Eur´opa, s. r. o., 2011. 
FOUCAULT, M. : Myšlení vnejšku. Editions Galimard, 1994. 
GUÉNON, R.: Krize moderního sveta. Praha, Herman a synové, 2002. 
PLATÓN: Štát. Bratislava, Kalligram, 2009. 
PATOĆKA, J. : Péče o duši II. Praha, OIKOYMENH, 1999. 
SPENGLER, O. : Zánik Západu. Obrysy morfologie svetových dejin. Praha, 

Academia, 2011. 
SMITH, CH., KOCH, R. : Samovražda Západu. Bratislava, Premedia Group, 

s. r. o, 2011. 


