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Pierre Hadot počítal s tým, že jeho termín „Duchovné cvičenia“ môže znieť modernému čitateľovi 

nemódne, no možno netušil, že vyznačuje novú perspektívu a široké pole budúcich historicko-

filozofických skúmaní. Uprednostnil termín „duchovné“, pred termínom morálne, intelektuálne, psy-

chické atď., pretože najlepšie vystihujú celkové využitie a kombináciu citlivosti, myslenia 

a predstavivosti, ktoré sú v rôznych pomeroch zapojené do jednotlivých asketických cvičení. Slávne 

Exercitia spiritualia, Ignáca z Loyoly, ktoré nás hneď v tejto súvislosti napadnú sú preňho len pokra-

čovaním grécko-rímskej asketickej praxe, ktorú detailne mapuje. Pierre Hadot skúma jednotlivé for-

my antických duchovných cvičení a poukazuje na to, akým spôsobom - kontinuitným 

a diskontinuitným - pretrvávajú tieto staré techniky, či už v kresťanstve, alebo implementované do 

duchovného života mysliteľov iných epoch, ktorí pochopili, čím filozofia skutočne je. Cvičenia ako 

napr. „žitie v prítomnosti“, „pohľad zhora“ môžeme nájsť u Goetheho, Nietzscheho ale-

bo Wittgensteina (Hadot, 2002, s. 279). V tomto článku si skúsime priblížiť Hadotov vplyvný koncept 

duchovných cvičení a pravidlá ich funkčného prenosu do súčasnosti.  

V tomto kontexte nemôžeme hovoriť o etickej praxi, pretože pre Hadota je tradičný pojem etiky 

príliš limitovaný. Odmieta, aby boli duchovné cvičenia podriadené pod touto etikou. Tvrdí, že jeho 

záujem o autorov, ktorých uprednostňuje, nie je morálny, ale existenciálny (Hadot, 2011, s. 175). 

Používa teda pojem „perfekcionizmu“, ktorý na jednej strane môže byť považovaný za etiku, ale na 

druhej má tú výhodu, že zahŕňa aj rôzne „neetické“ oblasti. Je to idea hľadania najlepšej formy seba, 

idea zdokonaľovania seba. Cez pojem perfekcionizmu Hadot definuje etiku ako hľadanie vyššieho 

štádia, alebo úrovne seba (Hadot, 2011, s. 176). Je to hľadanie života, ktorý je vedomejší, koheren-

tnejší a racionálnejší (Hadot, 2011, s. 112). V rozhovore s Davidsonom Hadot cituje Seneku: „Ži pre 

iných, ak chceš žiť pre seba“ (Hadot, 2011, s. 108) a uvádza Sokratovu obranu, v ktorej Sokrates zdô-

razňuje staranie sa o komunitu na úkor seba. Neskôr síce priznáva, že nie je možné oddeliť duchovné 

cvičenia týkajúce sa seba a duchovné cvičenia týkajúce sa iných (Hadot, 2011, s. 109), no trvá na 

prísnom odlíšení (dokonca v tomto momente protiklade) svojej „etickej alternatívy“ od projektu Mi-

chela Foucaulta, ktorý by paradoxne tiež mohol citovať Seneku, ale v presne opačnom zmysle: "Ak 

robím všetko pre svoj vlastný záujem, je to preto, lebo záujem, ktorý mám o seba je nad všetkým 

ostatným (Si omnia propter curam mei facio, ante omnia est mei cura.)" (Foucault, 2005, s. 20). 

Hadot odlišuje „postoje“ a „cvičenia“, ktoré ich rozvíjajú. Obe sú podľa neho transhistorické 

a transkulturálne. Tvrdí dokonca, že v konečnom dôsledku existuje len pár možných, permanentných, 

fundamentálnych postojov vo vzťahu k existencii. Bez akéhokoľvek kontaktu a vplyvu medzi rozlič-

nými civilizáciami ako je Čína, India, Grécko, atď.
1
 sa u nich objavujú analogické postoje: relaxácia, 

indiferentnosť, súhlas s osudom, atď. (Hadot, 2011, s. 69 - 70). Spôsoby života - sokratovského, pyrr-

                                                      
1
 Hadot nepripúšťal, tak ako to činil J.P. Vernant a E.R. Dodds, že cvičenia antiky mohli pochádzať z orientálnych 

šamanistických cvičení a trval na diskontinuitnej interpretácii duchovných cvičení.  
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hónskeho, epikurejského, stoického, kynického a skeptického – sú konštantnými, univerzálnymi mo-

delmi, ktoré môžeme nájsť v rôznych formách v každej civilizácii, v rôznych kultúrnych zónach ľud-

stva (Hadot, 2002, s. 278). Aj napriek tomu, že sa filozofickej komparácii dlho bránil, vo svojich naj-

populárnejších dielach je k nej úplne otvorený. V orientálnych cvičeniach – v budhizme a hinduizme 

je možné vidieť jasnú paralelu ku gréckym praktikám a niektoré výroky čínskych mysliteľov sú podľa 

neho „stoickejšie“ než tie stoické.  

Z vyššie uvedeného môžeme vyčítať zahmlené jadro jeho filozofického projektu. Medzi riadkami 

svojich mimoriadne erudovaných diel navrhuje Hadot teóriu existenciálnych praktík pre súčasného 

človeka (Hadot, 2011, s. 132). Odvolaním sa na Nietzscheho nám odporúča eklektický prístup 

k duchovným cvičeniam antických škôl. Nietzsche chápe rôzne antické školy ako experimentálne 

laboratóriá, v ktorých bolo dôkladne praktikované značné množstvo receptov pre umenie žitia. Vý-

sledky všetkých škôl a ich experimentov patria oprávnene nám. Nezaváhame prijať stoickú formulu 

z dôvodu, že sme predtým mali prospech z tých epikurovských, tvrdí Nietzsche (Hadot, 2011, s. 277). 

Hadot argumentuje za možnosť revitalizácie duchovných cvičení pre súčasnosť nasledovne: 

Sú dva spôsoby ako vnímať svet - vedecký spôsob, ktorý používa meracie inštrumenty, výskum 

a matematické kalkulácie. Ale je tu tiež aj naivný spôsob percepcie. Známy Husserlov a Marleau-

Pontyho príklad: teoretická fyzika uznáva a dokazuje, že zem sa točí, ale z uhla pohľadu percepcie, je 

Zem nehybná. Je referenčným bodom nášho myslenia, rovnako ako kozmos je nekonečným horizon-

tom a tajomstvom existencie. Práve táto naivná percepcia je základom života, ktorý žijeme, a zároveň 

základom transcendentálno-konštitutívneho vedomia, a tým pádom aj duchovných cvičení (Hadot, 

1995, s. 273). 

Prenesené duchovné cvičenia (z antiky do súčasnosti) musia spĺňať podmienku čistej formy. Mu-

síme rozoznať ideológiu, ktorá opodstatňuje určitý postoj v minulosti a konkrétny postoj, ktorý môže 

byť aktualizovaný. Na to, aby sme aktualizovali odkaz antiky, musí byť oddelený od všetkého, čím sa 

vyznačuje jeho historická perióda. Napr. epikurejské vítanie súčasného momentu si môže zachovať 

svoju účinnosť bez toho, aby sme brali ohľad na teórie o minimálnej a maximálnej slasti, alebo aké-

koľvek iné vedenie školy (Hadot, 2011, s. 69). Duchovné cvičenia nie sú závislé na sociálnych štruk-

túrach alebo materiálnych podmienkach, pretože sú redukovateľné na formu. Výber určitého spôsobu 

života predchádza systematickému teoretickému opodstatneniu tohoto výberu. Teoretická reflexia sa 

uberá určitým smerom, ako výsledok fundamentálnej orientácie vnútorného života a tá zasa dostáva 

formu a špecifikuje sa vďaka teoretickej reflexii. Teória má teda zabezpečovať funkčnosť, bezpeč-

nosť, ale nie je podstatou.  

Skúsme teraz postaviť vedľa seba konkrétne praktiky dvoch „škôl“, ktoré od seba delia dve tisíc-

ročia a aj napriek tomu, že by si takáto komparácia vyžadovala väčší priestor a pozornosť, uvádzame 

ju takpovediac ako pokusnú „Hadotovu analógiu“. Nejde teda o konkrétny prípad a jeho náväznosť na 

akékoľvek sociálne štruktúry a historické podmienky, ale o hľadanie jadra cvičenia z Hadotovej per-

spektívy: rovnako ako vo vzťahu budhizmus-hinduizmus-antické školy (pre ktorý Hadot nikdy nepo-

núkol rozsiahlu komparačnú štúdiu. Je dôležité uviesť, že Hadot bol sám praktikantom očistených 

duchovných cvičení, z čoho vychádza jeho presvedčenie o ich univerzálnosti.)  

 

1 Mindfulness (všímavosť) a Prosoché (pozornosť) 

Starosť o seba berie na seba v prvom storočí podobu konfliktu, napätia medzi indivíduom 

a svetom, neustálej ostražitosti. Často sa pre tréning ducha používali dve metafory: atletický súboj, 

a armáda (duša musí byť usporiadaná a „rozmiestnená“ ako armáda, pre ktorú neustále hrozí napadnu-

tie nepriateľom (Foucault, 2005, s. 495). Pozornosť (prosoché) je v určitom zmysle kľúčom 

k duchovným cvičeniam. V stoických duchovných cvičeniach je kontinuálnou ostražitosťou 

a prítomnosťou mysle, seba-vedomím, ktoré nikdy neustáva, konštantným napätím ducha. Vďaka 

prosoché človek koná v plnom vedomí, svoju činnosť si plne „želá“. Prosoché je zároveň centrom 

a akoby „miestom vyvierania“ ostatných cvičení. Vo svojej vlastnej, špecifickej funkcii dáva priechod 

reakcii trénovaného ducha na udalosť. Priamo na prosoché sa na jednej strane viaže uvedomenie si 

nekonečnej hodnoty každého momentu (ktorá súvisí s iným cvičením - meditatio malorum a hlavne 

s predstavou smrti) a na druhej kontrola reprezentácií. Ideu, že musíme narušiť tok reprezentácií tak, 

ako sa objavujú v mysli, nájdeme v duchovných skúsenostiach antiky často. Pozorovanie reprezentá-
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cií, ich uchopenie, či už v ich náhlom príchode do mysle, alebo pri percepcii objektu slúži na určova-

nie ich obsahu, na ich triedenie a usporiadanie (Foucault, 2005, s. 293). Epiktétos, ako sme uviedli 

v poznámke 7, odporúča zaujímavé cvičenie prechádzky: raz za čas by sme mali prejsť s úče-

lom pozorovať veci, ktoré sa okolo nás dejú. Cvičíme sa vzhľadom na rôzne reprezentácie, ktoré nám 

ponúka svet: v čom spočívajú, ako na nás vplývajú, či od nich závisíme, atď. (Foucault, 2005, s. 298). 

Prosoché je takto cvičením samé o sebe, ale aj mechanizmom stimulácie želanej reflexívnej reak-

cie (na situáciu), ktorá je určená cvičeniami ako meditácia, memorizácia, alebo praktickými cviče-

niami ovládania seba samého. Tieto cvičenia vštepujú fundamentálne princípy života a správania sa 

(kanon), ktoré mali stoici stále „po ruke“ (procheiron), aby ich mohli v každej situácii použiť. Hadot 

prosoché charakterizuje ako „sústredenie sa na prítomnosť“. Stoici spolu s epikurejcami nás vyzývajú 

k úplnej konverzii nášho vzťahu k času (Hadot, 2011, s. 166). To je podľa Goetheho najdôležitejším 

znakom antického sveta
2
. Napríklad Markus Aurélius nám pripomína: „Pamätaj, že každý z nás žije 

iba v prítomnosti, v tomto nekonečne krátkom okamihu. Ostatok je buď minulosť, alebo neisté.“ (Me-

ditácie kniha III. časť 10.).  

V poslednom pätnásťročí sa rozšírili štúdie o psychologickom fenoméne, ktorému vlastne chýba 

všeobecne prijímaná operacionálna definícia, aj keď ho niektorí autori považujú za imanentne prítom-

ný v procese psychoterapie vo všetkých psychoterapeutických smeroch (Benda, 2007, s. 134). Hovo-

ríme o všímavosti (Mindfulness), s koreňmi v kontemplatívnych tradíciách, v ktorých je vedomá po-

zornosť a uvedomenosť aktívne kultivovaná
3
. Napriek týmto dávnym koreňom, ku ktorým sa propa-

gátori všímavosti hrdo hlásia, jedným dychom dodávajú, že praktiky sú zredukované na jadro, sú de-

mytologizované. Najčastejšie sa všímavosť vymedzuje ako pozornosť a uvedomovanie si toho, čo sa 

deje v prítomnosti. Otvorené alebo receptívne uvedomovanie si a pozornosť, ktoré môžu byť reflekto-

vané v ustanovenejšom vedomí stávajúcich sa udalostí a skúseností. Napr. Hanh definuje všímavosť 

ako „udržiavanie bdelosti vedomia vzhľadom na súčasnú realitu“ (Brown, Ryan, 2003, s. 822). Ako 

protiklad k všímavosti sa kladie zakalené vedomie, rôznymi spôsobmi obmedzené. Napr. absorbcia 

minulosťou, omieľanie nepríjemných zážitkov, alebo fantázie a úzkosti z budúcnosti – to všetko odtr-

huje človeka od toho, čo sa deje teraz
4
 (Brown, Ryan, 2003, s. 823). Tiež kompulzívne správanie, 

neuvedomovanie si svojho počínania je v protiklade k všímavosti, ktorá vytvára kvalitu vedomia, 

charakterizovanú jasnosťou, čulosťou aktuálnej skúsenosti. Pozornosť a uvedomovanie si, je pro-

striedkom k regulácii reakcií a je dôležitá v procese výberu správania sa, ktoré je konzistentné 

s potrebami, hodnotami a záujmami jednotlivca (Brown, Ryan, 2003, s. 824). Osobne prežívané výz-

namy sú dané predchodzími skúsenosťami pozorovateľa a situačným kontextom, všímavosť však 

zostáva vždy „nad“ týmito konkrétnymi obsahmi (Benda, 2007, s. 130). Mód jej funkcie je perceptu-

álny alebo „prereflexívny“. Operuje skôr „na“, než vo vnútri myšlienky, pocitu a iných formách ve-

domia (Brown, Ryan, 2003, s. 823). Všímavosť umožňuje zmenu postoja k prežívaným fenoménom 

v zmysle „poodstúpenia“ od nich, ale aj ich „prijatia“. Dialektická terapia chovania (Dialectical Be-

havior Therapy) a terapia prijatia a odovzdania (Acceptance and Commitment Therapy) kombinujú 

základné stratégie behaviorálnej terapie a praxe všímavosti. V prvej spomenutej sa snažia o prijatie 

skutočnosti takej, aká je (zároveň s bolesťou, ktorú život nevyhnutne prináša), o emočnú reguláciu 

a zvládanie stresu. Okrem meditácie všímavosti môžu liečení klienti využiť aj iné cvičenia: predstavu-

jú si napr. „že jejich mysl je běžícím pásem, který přiváží myšlenky, pocity, vjemy, atď. a snaží se 

tyto jevy pozorovat, označovat a třídit“, alebo si predstaviť vojenskú prehliadku, kde sú ich vlastné 

myšlienky  zaznamenané na transparentoch, ktoré nosia vojaci (Benda, 2007, s. 134). Klienti každo-

denne praktizujú všímavosť, napr. pri jedle, v stresových situáciách alebo chôdzi. Učia sa „čisté za-

znamenávanie“ vlastných myšlienok a pocitov bez toho, aby sa nechali pohltiť ich obsahom. „Na 

                                                      
2
 Pierre Hadot poznáva v Goethem praktikanta tohto cvičenia: „Duch nezří zpět, o zítřku sotva ví, nám 

v přítomnosti jen - je blaženství“ (Goethe, 2008, s. 448). 
3
 Ako psychoterapeutický prístup vyžaduje dlhodobý výcvik, ktorý zvyšuje efektivitu všímavosti a „opravdové po-

rozumění procesu všímání nelze docílit bez vlastní praxe v metodickém rozvíjení všímavosti.“ (Benda, 2007, s. 137). 
4
 Klient jedného z psychoterapeutických prístupov vychádzajúcich z všímavosti, ktorý vytvoril Mirko Frýba (sati-

terapia) „se učí rozlišovat mezi nyní již nereálnou minulou situací, která vyvolává patologické prožívání, a skutečností 

zde a nyní, v níž je obsažena možnost změny (Benda, 2007, s. 133). 
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základe své zkušenosti docházejí k tomu, že většina vjemu, myšlenek i emocí je přechodných 

a nestálých a mění svuj vztah k nim
5
.“ (Benda, 2007, s. 133) 

Sledujeme tu viac-menej jasnú paralelu medzi oboma cvičeniami. Nebudeme snáď príliš špekulo-

vať, ak si položíme otázku, či by Pierre Hadot Mindfulness považoval za prenesené a očistené du-

chovné cvičenie prosoché. Z jeho princípov revitalizácie duchovných cvičení by sme pravdepodobne 

mohli vyvodiť pozitívnu odpoveď. Práve Mindfulness by mohlo byť považované za dôkazový mate-

riál funkčnosti Hadotových teórií. Proti samotnému spôsobu akým Hadot pristupuje k „etike“ a hľadá 

analógie tu však vyvstáva niekoľko námietok, a to práve v konfrontácii s dielom Michela Foucaulta. 

Ten odmieta predstavu, že môžeme nájsť riešenie nejakého problému v riešení iného problému, kla-

deného ľuďmi v inej epoche. Každá „starosť o seba“ je napojená na konkrétnu historickú situáciu a za 

každý prípad povrchnej podobnosti dvoch asketických cvičení sa dá uviesť prípad hĺbkovej kontextu-

álnej diferencie, z čoho môžu vyplynúť aj úplne protichodné ciele jednotlivých cvičení
6
. Hadotovo 

dielo ale ostáva silnou inšpiráciou aj pre samotného Foucaulta, ktorý koncipuje jeho posledné diela 

v náväznosti na Hadotove Duchovné cvičenia. Hadot ponúkol nový pohľad na chápanie filozofovania 

vôbec, ako na činnosť s cieľom viesť lepší život, čo je aspekt, ktorý sa z filozofie postupne vytrácal.  
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