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Úvod 

Tento príspevok predstavuje skúmanie podmienok praktického uplatnenia filozofie v súčasnej 

kultúre. Praktické atribúty filozofie boli v jej dejinách vždy v istom zmysle prítomné, nech už by sme 

ju vnímali ako „starosť o seba“, starosť o dušu alebo ako ars vivendi. Išlo tu o jej prakticitu v zmysle 

nachádzania špecificky filozofického spôsobu existencie pre tých filozofov, ktorí filozofiu neoddeľo-

vali od svojho individuálneho života. Pritom širšia aplikácia praktickej filozofie ako „starosti o seba“ 

by mohla v súčasnosti viesť k pomoci jednotlivcom v konfliktnej dobe žiť pokojný, správny, dobrý a 

zmysluplný život. V tomto smere sa javí žiaduce uvažovať o prakticite filozofie v kontexte súčasnosti, 

pričom perspektívnym sa môže ukázať chápanie filozofie ako jedného zo spôsobov „starosti o seba“
1
, 

ktorého archetyp nachádzame v diferentných antických grécko-rímskych filozofiách
2
. Tomuto vníma-

niu filozofie sme sa venovali na viacerých miestach
3
, na ktoré musí z hľadiska rozsahu príspevku 

postačovať priamy odkaz. Uvedenie širšieho východiska nášho uvažovania však predstavuje druhá 

poznámka pod čiarou.  

                                                      
1
 Niektorí autori poukazujú z hľadiska prakticity skôr na vnímanie filozofie ako terapie (porov. niektoré príspevky 

v zborníku VIŠŇOVSKÝ, E., ed.: Filozofia ako problém?; štúdiu A. Démutha Terapeutický potenciál filozofie. Dôvo-

dy opätovného záujmu; či príspevky publikované v zborníku: DÉMUTH, A. – SLAVKOVSKÝ, R. A. eds.: Filozofia 

ako terapia). Napriek tomu ostávame pri slovnom spojení „starosť o seba“, pričom diferenciu medzi týmito praktic-

kými modusmi filozofickej činnosti sme sa pokúsili explikovať v diplomovej práci s názvom Starosť o seba – pro-

gram filozofie a kultúry individualizmu, kde sme ako zásadný diferenčný bod uviedli, že terapia je činnosťou oriento-

vanou primárne na iného človeka, kým „starosť o seba“ je činnosťou vykonávanou prvou osobou na sebe samej. Istý 

kompromis môže spočívať v subsumovaní „starosti o seba“ pod terapeutickú činnosť. V tomto zmysle by išlo 

(prostredníctvom filozofickej terapie) o učenie iného človeka, ako sa (filozoficky) o seba starať. 
2
 Pri chápaní filozofie ako „starosti o seba“ vychádzame z analýz antickej filozofie neskorého Foucaulta, najmä z 

druhého a tretieho zväzku Dejín sexuality, z prednášok k Hermeneutike subjektu a z ďalších menších prác 

a rozhovorov s Foucaultom. V nich Foucault ukázal, že antická filozofia vytvorila „kultúru seba samého“, v ktorej 

hrala podstatnú úlohu „starosť o seba“. Tá spočívala na rozličných praktikách filozofickej asketiky (porov. Foucault 

2003a, 2003b, 2012), ktorých jedným z fundamentálnych cieľov (najmä však v neskorej antike) bola kreatívna asi-

milácia na konfliktný sociálno-kultúrno-politický stav, v ktorom sa utvárala vtedajšia filozofia (Foucault 2003b). 

Praktikami filozofickej asketiky bolo možné dosiahnuť taký stav indivídua, ktorý grécki myslitelia nazvali ataraxiou 

v zmysle duševnej neotrasiteľnosti či neochvejnosti. Pre nás je na tomto mieste podstatné skúmať, aký je potenciál 

uplatnenia praktickej filozofie, vnímanej ako „starosť o seba“, v kontexte súčasnosti. Aj dnes sa totiž ukazuje, že 

súčasné indivíduum zakúša status quo ako konfliktný a často negatívny a s ako takým sa potrebuje určitými techni-

kami vysporiadať. Ak pritom na základe Foucaultových skúmaní akceptujeme, že filozofická tradícia disponuje arze-

nálom techník, ktoré umožňujú tvorivú asimiláciu na konfliktný sociálno-kultúrno-politický stav, akým status quo 

reálne je, potom sa možno pýtať, prostredníctvom akých komunikačných kanálov je možné tento filozofický arzenál 

sprístupniť súčasnému človeku? Úlohou ďalšieho textu je dospieť k odpovedi na túto otázku. 
3
 Napr. Švihura, 2014, 2015. 
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Nasledovný text bude venovaný skúmaniu, aké sú súčasné sociálno-kultúrne predpoklady uplat-

nenia filozofie ako praktickej činnosti spočívajúcej v neustálej „starosti o seba“ a v práci na sebe. 

V súvislosti s neskorším naznačením oblasti, v ktorej sa môže nachádzať potenciál praktickej uplatni-

teľnosti filozofie chápanej ako „starosť o seba“ v zmysle techník kreatívnej asimilácie na konfliktný 

status quo, vystupuje do popredia skúmanie toho, aká charakteristika súčasnosti umožňuje uplatnenie 

práve takto poňatej filozofickej činnosti. Ide pritom o charakteristiku zameranú na konfliktné prejavy 

súčasnej spoločnosti. V tomto smere by bolo možné načrieť do mnohých oblastí sociálnej a kultúrnej 

diagnostiky a kritiky, čo však z priestorových dôvodov nie je možné. Konfliktnú charakteristiku sú-

časnosti sa preto pokúsime vykresliť na základe troch signifikantných a zrejme aj generálnych atribú-

tov súčasnosti, ktoré v mnohých aspektoch predisponujú súčasné indivíduá na konanie ústiace 

v adaptačných stratégiách „starosti o seba“ (nie v explicitne filozofickom zmysle) v priestore terapeu-

tického diskurzu. Ten otvára priestor aj pre „starosť o seba“ vo filozofickom zmysle. 

 

1 Globalizácia, kultúra a culture-monde
4
 

V kontexte naznačenia konfliktnej charakteristiky statu quo, je na najelementárnejšej rovine po-

trebné uvažovať o globalizácii a v súvislosti s ňou o vytváraní toho, čo G. Lipovetsky nazýva culture-

monde, „svetokultúrou“. V súvislosti s ňou je nevyhnutné poukázať na vplyv, ktorý má vytváranie 

globálnej culture-monde na parciálne či tradičné kultúry. Dôležitosť tohto vplyvu pochopíme pri defi-

novaní kultúry, ktorú budeme v najvšeobecnejšom zmysle chápať ako širokú sieť významov 

a zmyslov, ktorá je per se, teda pomocou iných významov, ktoré k týmto odkazujú, sprostred-

kovaná subjektom kultúry (individuálnym alebo sociálnym). Tieto kultúrne subjekty kultúru 

využívajú ako sféru, ktorá poskytuje ich konaniu zmysel a orientuje ich vo svete
5
. Kultúra ako 

stabilný rámec poskytujúci zmysel a zakladajúci individuálnu identitu subjektov kultúry funduje kon-

zistentné a koherentné vnímanie celku sveta a seba v rámci tohto celku, eo ipso eliminuje negatívny 

pocit inkoherencie
6
. 

Vytváranie globálnej „svetokultúry“ je problémom preto, lebo má ambíciu substituovať parciálne 

kultúry v planetárnom meradle, čo súvisí s ideologickým rámcom neoliberalizmu a korporatívneho 

kapitalizmu, na ktorých culture-monde stojí. Homogenizuje parciálne kultúry chápané práve ako dife-

rentné štruktúry významov a zmyslov a fundujúce bázy identít subjektov kultúry, čím radikálne tieto 

zmysluplné štruktúry transformuje a rovnako výrazne modifikuje podmienky určenia kultúrnej identi-

ty
7
. Problém potom spočíva v tom, že špecifická kultúra ako sieť, ktorá poskytuje zmysel konaniu a 

mysleniu kultúrnym subjektom, sa takým spôsobom vytráca, lebo sa pod vplyvom substituujúcej cul-

ture-monde eliminujú jej najfundamentálnejšie špecifiká, resp. tie sú subsumované pod nové špecifi-

ká, na ktorých stojí „svetokultúra“. Tá má ambíciu substituovať tradičné kultúry, pričom stojí na kapi-

talistických princípoch, akými sú „trh, konzumný štýl života, vedotechnika, individualizmus 

a kultúrno-komunikačný priemysel“ (Lipovetsky, 2012, s. 16). Uvedené princípy substituujú staré 

                                                      
4
 Culture-monde je termín, ktorým G. Lipovetsky a J. Serroy označujú „transnacionálnu hyperkultúru“, ktorá stojí 

na planetárnom hyperkapitalizme (Lipovetsky, 2012). 
5
 Uvedená definícia kultúry je abstraktnejším doplnením signifikantnej definície kultúry, ktorú podal D. Bell 

(1999, s. 59) takto: „Kultúra [...] je trvalým procesom udržiavania vlastnej identity skrze koherenciu poskytovanú 

určitým konzistentným estetickým meradlám, určitou mravnou koncepciou Ja a životným štýlom, ktorý tieto postoje 

vyjadruje [...]. Kultúra je teda doménou vnímania, emócií a mravného cítenia – a tiež inteligencie, ktorá má za úlohu 

tieto pocity utriediť“.  
6
 Pritom možno akceptovať skutočnosť, na ktorú upozornil Višňovský (2004, s. 266), totiž že „v kultúrne zdravom 

človeku je silná túžba po celostnosti, celostnom obraze a videní sveta“. Ako doklad môžu slúžiť rôzne skúmania psy-

chológie, ale aj axiológie, keďže sa ukazuje, že práve pocit fragmentarizovanosti ľudskej skúsenosti, teda permanent-

ný pocit moderného človeka – ktorý spôsobuje pluralistický charakter modernej kultúry – ústi v mnohých konflikt-

ných a negatívnych javoch súčasnosti, akými sú napr. relácie inkomensurability, inkompatibility, no aj relativity hod-

nôt (por. Sisáková 2001). Tento kontext myslenia súčasného človeka, zasadený do uvedených konfliktných rámcov, 

narúša práve požadovaný holistický pocit „kultúrne zdravého človeka“, ktorý je nevyhnutný pre jeho psychický, emo-

cionálny a mravný vývin. 
7
 H. Juvin (2012) nás v tomto smere upozorňuje na skutočnosť, že „svetokultúra” prináša riziko práve svojim sub-

sumovaním parciálnych kultúr pod sféru svojho vplyvu. V konečnom dôsledku sa totiž kultúrna identita formuje vo 

vymedzení voči diferentnej kultúrnej identite, tak ako sa identita Ja zakladá na odlíšení od identity Iného. 



SEKCIA FILOZOFIE 

 

119 

(tradičné) schémy orientácie vo svete a stávajú sa novými schémami. Tento proces vyvoláva výz-

namné problémy, pretože doteraz tradičné schémy sú substituované takými, ktoré nedokážu poskyt-

núť adekvátny (t.j. z hľadiska koherencie ekvivalentný niekdajšiemu) zmysel. Empíria to dokladá v 

prípadoch nahradenia spirituality vedotechnikou, v prípade sociálneho tlaku konzumného života ale-

bo v prípade presunu kultúrnych statkov do sféry spotreby. Silnejúci vplyv culture-monde aj preto 

vyvoláva protireakciu, lebo ak je akciou deštrukcia, negácia či aspoň radikálna komplikácia tradičného 

zmyslu konania (ktorého aditívum nespočíva v tom, že je tradičný, ale že je koherentný a stabil-

ný), dôsledkom sú odpovede v zmysle opätovného nachádzania strateného zmyslu
8
. 

Stručne povedané, kým úlohou kultúry je zmysluplne rámcovať naše konanie a myslenie vo vzťa-

hu k sebe a svetu tým, že ich napĺňa určitými hodnotami, tabu či metafyzickými predstavami, sveto-

kultúra má opačné dôsledky: deštrukciou a snahou o substitúciu či pohltenie tradičných kultúr naše 

myslenie a konanie dezorganizuje, t.j. berie mu zmysel spolu s odstraňovaním určujúcich rámcov. 

Naše hodnoty, tabu a metafyzické idey pluralizuje, kontaminuje cudzími hodnotami a ideami, tabu 

detabuizuje a tým ich relativizuje. 

 

2 Culture-monde a riziko 

S problémami globalizácie, silnejúcej „svetokultúry“ a jej vplyvu na tradičné kultúry významne 

súvisí problém rizika. Nie je to len tým, ako ukázal U. Beck (2004), že negatívne aspekty určitého 

konania na jednom konci sveta môžu mať následky aj na jeho opačnom konci, ale v rámci individuál-

nej existencie súvisí problém rizika práve s rozbitím tradičných vodiacich štruktúr myslenia 

a konania, ktoré poskytovala kultúra. Prerušenie kontaktu s minulosťou či tradíciou a jeho substituo-

vanie niečím ad interim nekonzistentným, čo možno nazvať „svetokultúrou“, prináša permanentné 

očakávanie rizika, keďže subjekty kultúry sa nemajú možnosť vo svojom konaní a myslení oprieť e. 

g. o takú stabilnú schému, akou je tradícia (porov. Giddens, 2000) a v myslení je tak často prítomný 

moment neprediktability nášho neukotveného konania. 

Interesantné sú potom spôsoby, akými sa indivíduá v súčasnosti vysporadúvajú s rizikom. Zdanli-

vý paradox súčasnosti totiž spočíva v tom, že kým „svetokultúra“ borí tradičné kultúry v mene racio-

nalizácie, kvantifikácie, rentability a pod., techniky zvládania rizika sa frekventovane orientujú práve 

na iracionálnu sféru, čo dokladá záľuba v rôznych mikrorituáloch, ako je pobozkanie talizmanu pre 

šťastie, alebo účasť v ezoterických spoločenstvách a pod. (porov. Giddens 2003)
9
. Tento zdanlivý 

paradox vyplýva z toho, že racionalizmus globálnej „svetokultúry“, ktorý svet, povedané weberovsky, 

„odčaroval“, ho práve „odčarovaním“ urobil netransparentným, keďže ho skomplikoval. V podobnom 

duchu uvažuje A. Giddens (2000, s. 12 – 13), ktorý v súvislosti s racionalizáciou konštatuje, že „svet, 

namiesto toho, aby sme ho mali stále viac pod kontrolou, sa našej kontrole vymyká – že nám uniká. 

Niektoré z vplyvov, ktoré mali do nášho života vnášať istotu a predpovedateľnosť – pokrok vedy 

a techniky nevynímajúc –, majú často úplne opačný účinok“. A keďže racionalita svet komplikáciou 

znetransparentnila, predpokladá sa, že transparentným ho urobí práve jej opak, iracionalita
10

. Nemož-

no však generalizovať, a preto je potrebné dodať, že nám tu nejde o totálnu deskripciu. S rizikom sa 

v súčasnosti ľudia snažia vyrovnávať minimálne v ekvivalentnom rozsahu na iracionálnej ako na ra-

cionálnej úrovni
11

. 

                                                      
8
 To predstavuje odpoveď na Lipovetského zaujatie tým, čo nazval „návratom k posvätnosti“ (Lipovetsky 2008, 

s. 185), keď si všímal, ako sa stávajú obľúbenými rozličné orientálne filozofie a náboženstvá, ezoterizmy a mystické 

tradície, no aj asketické spôsoby života a členstvá v rozličných sektách (Lipovetsky 2008). Nachádzanie strateného 

zmyslu v prostredí culture-monde je preto fenoménom – a Lipovetsky si túto kauzalitu uvedomuje – ktorý je dôsled-

kom všezahrnujúceho racionalizmu, materializmu a kvantifikácie, na ktorých stojí aj samotná „svetokultúra“. 
9
 Aj iracionálne techniky zvládania rizika tak vysvetľujú fenomén návratu k posvätnosti, o ktorom sme sa zmienili 

v súvislosti s G. Lipovetským (v. supr.). Zvládanie rizika iracionálnymi technikami či účasťou v ezoterických spolo-

čenstvách je komplementárnym elementom toho, čo možno nazvať ako nachádzanie strateného zmyslu v prostredí 

zmyslu zbavenej culture-monde. 
10

 Paradoxnosť je v tomto smere zdanlivá preto, lebo ako vidíme, ide skôr o kauzálny vzťah, v ktorom jedna ten-

dencia prebúdza druhú, jej opozitnú tendenciu, a to práve ako reakciu na ňu. 
11

 Poľská sociologička M. Jacyno (2012) nás v tomto smere upozorňuje na opačný proces a vyzdvihuje fakt, že 

v prostredí plnom neoverených informácií, ktoré podávajú radikálne odlišný obraz reality, než na aký sme zvyknutí 

(napr. titulky v médiách typu Mlieko zabijak!), sa dôležitým nástrojom odhalenia nových rizík stáva práve racionalita 
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Problém rizika však úzko súvisí nielen s problémom „svetokultúry“, ale aj s problémom individua-

lizmu. Ide o to, že súčasné individualistické zameranie sa na „Ja“ pramení (okrem iných, sociálnych 

faktorov, ktoré tu musíme opomenúť) na jednej strane z pocitu prinavrátenia zmyslu individuálnemu 

konaniu, a na druhej strane zo snahy prinavrátiť stabilitu individuálnej existencii, zbavenej perma-

nentného rizika. Povedané spolu s M. Jacyno (2012, s. 54), „riziko determinuje obsah procesu indivi-

dualizácie prostredníctvom pocitu jedinca, že je k nej odsúdený. Odpoveďou na globálne riziko je 

individuálna zodpovednosť a individuálne využívané stratégie úniku“. 

 

3 Culture-monde, riziko a individualizmus 

U. Beck v knihe Riziková spoločnosť. Na ceste k inej moderne akcentuje okrem problému rizika 

tiež to, že v súvislosti s absenciou tradičných modelov a vzorov konania sa v situácii neskorej moder-

ny dostáva nevyhnutne do popredia individualizačný princíp. Táto situácia totiž núti byť indivídu-

um takým, ktoré sa zameriava vo svojom konaní samo na seba (Beck 2004). Individualizácia sa tak 

stáva logickým vyústením impersonálnych globálnych procesov, ktoré sa spájajú s deštrukciou zmys-

luplných rámcov myslenia a konania – totiž ak už konaniu neposkytuje zmysel nič, čo indivíduum 

transcenduje (boh, národ, komunita, etc.) musí si zmysel poskytnúť indivíduum samo svojou aktivi-

tou. Tým sa transformuje pôvodná orientácia z celku presahujúceho indivíduum na samo indivíduum, 

keďže orientácia konania na transcendentný celok stratila zmysel spolu so stratou tohto celku samot-

ného, ktorým bola v najširšom zmysle kultúra ako taká a jej parciálne prejavy. Pritom je „svetokultú-

ra“ natoľko impersonálna, že orientácia aktivity na celok „svetokultúry“ sa javí z hľadiska indivídua 

ab absurdo. Ak má teda indivíduum bezpečne prežiť v tejto situácii, musí sa sústrediť samo na seba. 

V konfliktnom prostredí culture-monde tak človek musí „pre vlastné prežitie vytvoriť obraz sveta 

centrovaný na ja, ktorý takpovediac úplne prevracia vzťah medzi ja a spoločnosťou“ (Beck, 2004, 

s. 217). Istá chyba nastala v tom, že pôvodne emancipačná forma individualizácie 19. storočia sa na-

pokon transformovala na individualizmus, ktorý sa začal spájať s egoizmom, hedonizmom 

a nereflektovaným konzumizmom, a predstava orientácie na seba v súčasnosti sa viaže najmä na so-

matickú stránku, pričom spirituálna ostáva v úzadí. Súvisí to s celkovým ideologickým rámcom sú-

časného neoliberalizmu, s prevládajúcim materializmom súčasných spoločností, s vládou vecí, médií, 

sexu a pod., a rovnako s globálnou dominanciou korporatívneho kapitalizmu, ktorý sofistikovane núti 

(aj keď nútenie sa prezentuje ako zvádzanie (napr. Lipovetsky, 2008)) človeka orientovať individuál-

ne záujmy na to, čo tento systém reprodukuje. Tým sa vytvára dojem, že starosť najmä o telo je adek-

vátnym spôsobom „starosti o seba“ (nemyslíme tu „starosť o seba“ vo filozofickom zmysle, t. j. v tom 

zmysle, s ktorým pracuje neskorý Foucault). Tým sa však zdôrazňuje iba jeden pól „starosti o seba“. 

Na druhej strane je potrebné poznamenať, že podľa niektorých autorov (napr. podľa Lipovetského, 

porov. pozn. pod čiarou č. 8) v súčasnosti možno sledovať nárast toho, čo by sa dalo nazvať zmyslu-

plným individualizmom
12

, ktorý sa spája aj so starosťou o svoju spiritualitu, nielen o svoju telesnosť. 

V konečnom dôsledku sú však obe formy individualizmu primárne reakciou na globalizačné procesy 

a permanentné vedomie rizika a tým orientujú konanie jednotlivca na seba samého. 

Jedným z dôvodov príklonu k individualistickému správaniu je tiež pociťovanie nemožnosti 

ovplyvňovať globálne sociálne a politické dianie. To súvisí s reálnymi geopolitckými procesmi, ktoré 

sú centralizáciou moci a byrokratizáciou sociálno-politického systému bežnému indivíduu veľmi 

vzdialené (porov. Giddens 2003). Z toho dôvodu môže prevládať názor, podľa ktorého ak sa nemožno 

angažovať sociálne a politicky (čo ale nie je nevyhnutné a ani to nie je z hľadiska demokratických 

princípov žiaduce), možno sa angažovať v rovine individuálnej existencie – v individualizovanej „sta-

rosti o seba“ (opäť nie vo filozofickom zmysle). Preto v súčasnosti vidíme snahu zmocniť sa toho, 

čoho sa na rozdiel od externého sveta zmocniť dá – seba samého. 

 

                                                                                                                                                                     
a kritické myslenie. Aj tento proces si však vyberá svoju daň najmä v prípade totálnej medikalizácie každého aspektu 

individuálneho života. 
12

 Lipovetsky píše aj o diferencii medzi zodpovedným a nezodpovedným individualizmom, pričom táto diferencia 

spočíva v orientácii na budúcnosť v prípade zodpovedného a v orientácii na prítomnosť v prípade nezodpovedného 

individualizmu. Zodpovedný individualizmus spája e. g. s rôznymi druhmi aktivizmu v environmentálnych hnutiach 

(Lipovetsky, 2011). Inými slovami možno hovoriť aj o dichotómii reflektovaného a nereflektovaného individualizmu. 
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4 Terapeutický diskurz 

Doteraz sme sa zaoberali tromi generálnymi sociálno-kultúrnymi fenoménmi súčasnosti – „sveto-

kultúrou“, rizikom a individualizáciou. Na ilustráciu by to malo postačovať, aj keď podobných feno-

ménov by sme našli omnoho viac, resp. viac takých, ktoré s nimi úzko súvisia. No už aj tieto vše-

obecné procesy umožňujú kauzálnu interpretáciu stratégií úniku, ktoré spočívajú v obrate k sebe, 

keďže indivíduum sa v rámci týchto procesov môže cítiť bezmocne. Stratégie úniku z konfliktného 

statu quo napokon ústia v diskurze, ktorý M. Jacyno nazvala terapeutickým. Ten možno chápať ako 

jeden z diskurzov, ktorý dominuje súčasným západným spoločnostiam, a ktorého centrom záujmu je 

samo indivíduum
13

. 

Súčasný úspech terapeutického diskurzu súvisí práve s konfliktným stavom culture-monde, rizika 

a individualizmu, lebo pre terapeutický diskurz je signifikantné vysporadúvanie sa s konfliktnou po-

vahou súčasnosti. Tento diskurz vo svojom pôsobení čerpá nielen z exaktných vied, ale aj z rôznych 

mystických, ezoterických a orientálnych tradícií
14

 a výsledkom je istá eklektická zmes, ktorá má po-

skytovať indivíduám orientačnú štruktúru vo svete zbavenom tejto orientačnej štruktúry, ktorú posky-

tovala kultúra. Možno to empiricky doložiť e. g. všadeprítomným vplyvom hnutia New Age, ktoré 

kreatívne spája poznatky kvantovej fyziky so starými hermetickými tradíciami, z ktorých čerpá najmä 

európsky okultizmus, no tiež do svojich systémov implementuje e. g. elementy indickej duchovnosti 

a iných tradícií. Napokon sa tak produktom terapeutického diskurzu stávajú eklektické monistické 

výkladové schémy, ktoré môžu jednotlivci, „starajúci sa o seba“ (v nefilozofickom zmysle), v prípade 

potreby aplikovať
15

. 

Enormný úspech terapeutického diskurzu
16

 naznačuje, že súčasný sociálno-kultúrno-politický kon-

text evokuje v indivíduách potrebu orientovať sa viac na svoju vlastnú existenciu, starať sa o ňu. Tým 

sa nemyslí individualizmus či „starosť o seba“ iba v zmysle obstarávania, ako ju máme tendenciu 

chápať pod vplyvom kritiky individualizmu, teda ako individualizmus spájaný s bezbrehým konzu-

mom a pod. Sociálno-kultúrno-politické podmienky, o ktorých často uvažujeme v intenciách techniky 

a konzumu tak spúšťajú novú vlnu záujmu o spiritualitu a vlnu „starosti o seba“ (v nefilozofickom 

zmysle), keďže technika, spotreba a racionalita nedokážu naplniť hlbšie spirituálne potreby súčasného 

človeka. Toto spirituálne prázdno súčasnej spoločnosti majú ambíciu zaplniť praktiky formované na 

pôde terapeutického diskurzu.  

 

Záver: Filozofia ako „starosť o seba“ 

Konštatovania súčasného sociálno-kultúrno-politického stavu ako konfliktného pôsobia ako truiz-

mus. O globalizácii, riziku či individualizácii boli napísané mnohé významné práce a štúdie, tieto 

problémy reflektovali filozofi, sociológovia, politológovia, kulturológovia a iní odborníci. Pritom už 

letmý pohľad naznačuje (a hlbšia analýza to verifikuje), že v evaluácii uvedených procesov prevládajú 

negatívne postoje nad pozitívnymi, v inom prípade sa autori snažia zaujímať vyváženú, zmierlivú 

pozíciu. Prínosom prác, ktoré reflektujú dané problémy, je signifikantná diagnostika a kritika statu 

quo. Nemožno však neupozorniť na určitý deficit týchto prác. Je ním absentujúci konštruktívny ele-

ment, ktorý by naznačoval potenciál transgresie konfliktného stavu. 

                                                      
13

 Jacyno pritom eviduje vplyv terapeutického diskurzu všade: v médiách, vzdelaní, náboženstve a dokonca politi-

ke. Takto široko vnímaný terapeutický diskurz je priestorom kreácie individuálnych identít, priestorom práce na sebe. 

Zahŕňa pritom ako starosť o telo, tak aj o dušu (je teda rovnako somatický, ako aj spirituálny), často prostredníctvom 

diferentných orientálnych filozofií či mystických náuk. Takto chápaný terapeutický diskurz má podľa Jacyno za úlohu 

najmä prekonanie odcudzenia v priestore kapitalistického sveta prostredníctvom rozvoja seba samého (Jacyno, 2012).  
14

 Návrat k posvätnosti, o ktorom písal Lipovetsky, sa dnes odohráva práve v priestore terapeutického diskurzu. 
15

 Práve v monistických výkladoch však drieme latentné nebezpečenstvo. Ako ukazuje W. Welsch (1993), tieto 

tendencie môžu ústiť v nových druhoch totalitarizmov. Taktiež D. Bell (1999) upozorňuje na skutočnosť, že 

v konfliktnej a chaotickej situácii pluralitnej spoločnosti bez záchytných významových bodov sa objavujú noví proro-

ci, ktorí vnášajú zmysel a poriadok do nezmyselnej konfliktnej situácie. 
16

 Tento úspech nie je potrebné priamo kvantifikovať, pretože ho dokladá empíria. Stačí si všímať úspech moti-

vačnej literatúry, motivačných filmov, ezoterickej literatúry, populárno-psychologickej a populárno-medicínskej lite-

ratúry a mnohých iných produktov terapeutického diskurzu, ktorého vplyv sa odráža aj v rôznorodej mediálnej pro-

dukcii. 
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V tomto smere je analýza terapeutického diskurzu, s ktorou pracuje M. Jacyno, naznačením spôso-

bov, akými sa súčasné indivíduá vysporadúvajú s negatívnymi atribútmi súčasnosti. Ukazuje sa tak, 

že indivíduá samotné, nie experti na status quo, hľadajú svojou činnosťou vo vzťahu k sebe samé-

mu možnosti transgresie negatívnej súčasnosti, a to v priestore terapeutického diskurzu, ktorý zdanli-

vo poskytuje tieto možnosti prostredníctvom techník „starosti o seba“, práce na sebe, na svojej duši, 

ako aj na svojom tele
17

. Viac krát sme pritom vyššie v texte pri slovnom spojení „starosť o seba“ upo-

zorňovali na skutočnosť, že nejde o filozoficky chápanú „starosť o seba“ v tom zmysle, v ktorom 

s ňou pracuje neskorý Foucault a ktorá sa v antickej filozofii označovala ako epimeleia heautú. Takto 

chápaná filozofická „starosť o seba“ spočívala v neustálej práci na sebe samom, v cvičeniach, ktoré 

Gréci nazvali askésis a v estetike existencie, ktorá sa dosahovala individuálnou etickou praxou. Úlo-

hou filozofickej asketiky bola „príprava na život, ktorý si vedome vytvárame vo všetkých ohľadoch“ 

(Suvák, 2005, s. 137), filozofická príprava na život v jeho konkrétnych podmienkach a predpokla-

doch, ktoré boli aj v rámci vývinu antickej filozofie často problematické, ako to bolo e. g. v kontexte 

formovania Epiktétovej filozofie, ktorá je jedným z príkladov chápania filozofie ako „starosti o seba“ 

a estetiky existencie. Príklad Epiktétovej filozofie je interesantný tým, že ukazuje, ako je možné filo-

zofiu poňať prakticky, jednoducho a zrozumiteľne s úmyslom kreatívnej asimilácie na konfliktný 

status quo, kde výsledkom filozofickej praxe by bol stav človeka, ktorý možno nazvať ataraxiou, t.j. 

stav, kedy negatívne aspekty sociálno-kultúrno-politického stavu nemajú vážny dopad na existenciu 

indivídua, ktoré „praktizuje“ filozofiu v zmysle „starosti o seba“. Takto chápanou filozofiou by bola 

umožnená transgresia konfliktného stavu, samozrejme za predpokladu neustálej práce na sebe 

a filozoficky poňatej „starosti o seba“. 

Ide teda o program, ktorý má ambíciu napĺňať terapeutický diskurz. Ten zahŕňa rôzne techniky 

„starosti o seba“ v nefilozofickom zmysle, ktoré však paradoxne stabilizujú konfliktnú povahu súčas-

nosti. Je preto vhodné uvažovať o tom, akými spôsobmi sprístupniť filozofické techniky „starosti 

o seba“ súčasnému človeku, ako sa naučiť v konfliktnej súčasnosti o seba filozoficky starať a tým 

transcendovať daný stav. Možno sa pritom inšpirovať pôvodnými praktikami filozofickej asketiky, na 

druhej strane by však nemalo ostať pri inšpirácii a mali by sa vytvárať vždy nanovo, aktuálnej situácii 

prispôsobené, praktiky filozofickej „starosti o seba“. 

Keďže v rámci filozofickej „starosti o seba“ ide často o ciele podobné cieľom, ktoré sú hľadané 

v prostredí terapeutického diskurzu, prečo s filozofickou „starosťou o seba“ nezačať práve v rámci 

tohto diskurzu? Možno totiž tvrdiť, že terapeutický diskurz sa snaží substituovať jednu z pôvodných 

funkcií filozofie, a to „starosť o seba“. A keďže je terapeutický diskurz dominantný a jeho praktiky 

obľúbené, neotvára to napokon dvere samotnej filozofii, ktorá by sa mohla konečne priblížiť ľuďom? 

A neotvára terapeutický diskurz dvere ľuďom, ktorí sa môžu konečne priblížiť filozofii? 
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