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NÁBOŽENSKÁ SKÚSENOSŤ V KONCEPCII ANTROPOTECHNÍK 
PETRA SLOTERDIJKA1

RELIGIOUS EXPERIENCE IN THE CONCEPT OF ANTHROPOTECHNICS 
OF PETER SLOTERDIJK

Prof. PhDr. Oľga Sisáková, CSc.
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Abstract: The paper deals with culture theory and the concept of anthropotechnics of 
Peter Sloterdijk. It examines his interpretation of symbolic systems in the perspective of the 
anthropological turn and the general immunological theory of man. The paper attempts to 
answer the question, what are the phenomena of spirituality in the perspective of “general 
theory of practices“, predominantly in the context of Sloterdijk´s ethics. Metanoetical 
imperative “You must change your life” implies the experience of conversion as personal 
reintegration. For the explanation of microstructure of this experience Sloterdijk chooses 
art. The author of the paper follows current cultural context and the possibilities of 
developing philosophical spirituality.

Key words: anthropotechnics, homo immunologicus, metanoetics, religious experience

Vo filozofii a kritickej teórii kultúry Petra Sloterdijka môžeme v ostatných rokoch sledovať 
záujem o fenomén náboženstva. Aj v úvodnej časti eticko-antropologickej štúdie Musíš 
meniť svoj život (2009) nápadne artikuluje návrat či revitalizáciu náboženstva po údajnom 
„stroskotaní“ osvietenstva. Nejde mu pritom o polemiku s oponentmi na krajných koncoch 
možnej názorovej škály k tejto otázke, ale o zdôraznenie, že demystifikácia zdania návratu 
vyžaduje nové pochopenie povahy spirituálnych systémov, a to z hľadiska antropológie vita 
activa a všeobecnej imunologickej teórie človeka. Pochopenie fungovania symbolických 
systémov, ku ktorým patrí náboženstvo, podobne ako umenie, morálka a právo, ako 
imunologických systémov umožnil nový antropologický obrat v kultúre, ako ho vymedzuje 
Sloterdijk: antropotechnický obrat. Ide v ňom o paradigmatickú zmenu, ktorá predpokladá 
reformuláciu existujúceho etického diskurzu v kategóriách antropotechniky. V centre 
reinterpretácie je téza o človeku ako bytosti vytvárajúcej seba, o autoformatívnych činnostiach, 
ktoré novovek zúžil na život, prácu a jazyk. (Sloterdijk 2009, s. 7) Tu Sloterdijk na rozdiel 
od Foucaultovej interpretácie antropologického obratu z prelomu 18. a 19. storočia v práci 
Slová a veci (Foucault 2000, s. 229 a n.) ako najširší rámec sebaformovania určuje život ako 
cvičenie (das übende Leben) a v smere tejto generálnej tézy žiada prehodnotenie všetkých 
ľudských sebaformujúcich a sebazdokonaľujúcich činností, a to v širokom diachrónnom 
a synchrónnom priereze kultúry. Výskumný program prehodnotenia sa tu zamýšľa ako 
vytvorenie „alternatívneho jazyka“ a na jeho základe preverenie „fenoménov, pre ktoré 
tradícia ochraňovala také vymedzenia ako „spiritualita“, „religiozita“, „morálka“, „etika“ 

1 Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a  vývoja na základe Zmluvy č. 
APVV-0164-12.
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a „askéza“. (Sloterdijk 2009, s. 8) Uplatnenie novej perspektívy by malo uvedený materiál 
duchovnej kultúry ukázať v novom svetle.

O hodnotovo neutrálnu interpretáciu náboženstva vylučujúcu jednoznačné pozície 
naturalizmu a teológie sa už v 19. storočí pokúsili filozofi, sociológovia a psychológovia, ktorí 
náboženské praktiky a inštitúcie chápali ako symbolické systémy a študovali ich sociálno-
integratívne (o. i. E. Durkheim, M. Weber) a psychoterapeutické, resp. reintegračné funkcie 
(napr. W. James, Th. Flournoy, S. Freud, C. G. Jung a i.). Ich zväčša funkcionálny prístup 
sa sústreďoval na intenzívne kolektívne alebo individuálne udalosti náboženskej skúsenosti.     

Radikálnejšie postupoval neskorý F. Nietzsche tým, že na oblasť náboženstva vztiahol 
všeobecné princípy asketológie. (Sloterdijk 2009, s. 10) Týmto smerom sa vydal aj Sloterdijk 
pokusom o vysvetlenie spirituálnych a etických fenoménov z princípov „všeobecnej teórie 
cvičení“, čím oživil jeden z pôvodných významov slova askéza. Jeho zámer chápeme ako 
teoretický a kultúrno-kritický (on sám ho charakterizuje ako osvietensko-konzervatívny). 
Cieľom je nový pohľad na spirituálne fakty, na symbolické univerzum náboženstva 
v novej optike života ako cvičenia, teda explikácia kultúrnych zásob vedenia o cvičeniach, 
exercíciách, askézach, obráteniach či konverziách, ktoré sa skrývajú v tejto oblasti sociálno-
psychologickej či imunologickej pamäti ľudstva. Cvičenie ako východiskovú kategóriu 
definuje veľmi všeobecne „ako každú operáciu, ktorou sa stabilizuje alebo stúpa kvalifikácia 
konajúceho pre opakované vykonanie tej istej operácie, nezávisle od toho, či bude deklarované 
ako cvičenie, alebo nie“. (Sloterdijk 2009, s. 14) Cvičením sú teda ľudské praktiky, ktoré sa 
možno učiť, nacvičovať alebo opakovaním prehlbovať ich znalosť, ovládanie, dokonalosť 
či intenzitu. Ako druh cvičenia možno takto chápať každý druh praktík, v ktorých človek 
dosahuje virtuozitu.

Pre pretlmočenie systémov cvičení, programov prác na sebe, známych ako praktiky 
religiozity, morálky, filozofie a askézy, do jazyka filozofie, etiky a filozofickej antropológie 
autor využíva biologickú teóriu o imunologických systémoch objasňujúcich význam 
imunitných dispozícií v tzv. integrálnych celkoch, ktoré iba vďaka nim v konfrontácii 
s potenciálnymi a aktuálnymi rizikami prostredia dosahujú integritu a uchovávajú ju. Na 
význam procesov imunizácie pre živý subjekt, a to nielen na biologickej, ale aj sociokultúrnej 
(morálnej, právnej, politickej, pedagogickej a i.) úrovni poukazujú filozofi, etici, politológovia 
už niekoľko desaťročí súbežne s tým, ako narastá tak miera biologického ohrozenia človeka, 
ako aj ľudskej subjektivity.  

Aj Sloterdijk chápe obranné systémy ako stelesnené očakávania poškodení a ako 
príslušné programy ochrany a autoterapie, čiastočne vrodené a čiastočne nadobudnuté. 
V tejto súvislosti človek jeho antropológie – homo immunologicus – má biologickým 
a sociokultúrnym vývojom sformovaný systém praktík, ktoré mu pomáhajú odolávať 
udalostiam osudu a reagovať na nevyhnutnosť smrti. Snaha organizmu reagovať na 
ohrozujúce, neviditeľné, nezvyčajné, otvorené môže byť aj pozadím konania, ktoré 
spravidla chápeme ako náboženské alebo spirituálne. Prostredie, svet, „otvorené“ je ten 
tajomný priestor, do ktorého každý organizmus transcenduje v snahe o prežitie. Iba človek 
však disponuje symbolickými systémami praktík umožňujúcimi tento vyšší druh imunitnej 
odpovede. Ak sa už život v kontexte tejto koncepcie javí ako „integračná dynamika“ 
vybavená autoterapeutickými komplexmi, potom je možné aj zmysel pre transcendenciu, 
ktorý prejavujú živé systémy, chápať ako organický komplex zameraný na prevenciu alebo 
prekonanie smrti. Okrem iných vedecky interpretovateľných aspektov týkajúcich sa procesov 
transcendovania sa Sloterdijk sústreďuje na imanentný aspekt transcendencie chápanej 
ako súčasť funkcií imunitnej odolnosti organizmu. „Imunologické systémy stelesňujú 
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očakávanie zranenia. Na biologickej úrovni sa prejavujú v schopnosti vytvárať protilátky, na 
právnej – vo forme procedúr kompenzujúcich nespravodlivosť a agresívnosť, na magickej 
– v podobe obranných čarov, na náboženskej – v podobe rituálov prekonávajúcich chaos; 
tieto ľuďom ukazujú, ako konať, keď sa už nedá postupovať v súlade s ľudskou mierou“, 
píše v práci Horlivosť božia (2007). (Sloterdijk 2013, s. 21) V perspektíve tejto teórie 
a v situácii krízy náboženstvá vystupujú ako inštitúcie zabezpečujúce „psychosémantické“ 
funkcie – na psychoterapeutickej a sociálnoterapeutickej úrovni pomáhajú v situáciách krízy 
integrálnosti, alebo slúžia „na kanalizáciu a kódovanie ľudského sklonu k úspechu“ (tejto 
druhej funkcii Sloterdijk venoval prácu Hnev a čas, 2008). Jadrom daného funkcionálneho 
okruhu je podľa Sloterdijka „dávať zmysel utrpeniu, smrti, chaosu a náhode“. (Sloterdijk 
2013, s. 22) Skutočnosť, že v spoločnosti existuje spravidla viac takýchto stabilizačných 
systémov, implikuje rivalitu a konflikt. Prítomná potenciálna výbušnosť nesúvisí natoľko 
s ich imunologickou funkčnosťou, ako s intenzitou a výlučnosťou náboženskej skúsenosti 
zakladateľov, ktorá skrýva motívy ich výnimočnej aktivity a autority. Táto súvislosť nás 
zaujíma, pretože v dejinách vysokých kultúr ako zdroj obratu, konverzie, radikálnej zmeny 
života bola často popisovaná práve „peak experience“ tzv. „akrobatov“ alebo „virtuózov 
života“. Podobný mechanizmus má aj prijatie a naplnenie metanoetického imperatívu 
„Musíš meniť svoj život“.

Reálnym materiálom pohybu k nemožnému sú historické i súčasné manifestácie týchto 
praktík – antropotechník, ktoré Sloterdijk vymedzuje ako „mentálne a fyzické tréningové 
procedúry, pomocou ktorých sa ľudia najrôznejších kultúr pokúšali optimalizovať 
svoj kozmický a sociálny imunologický status voči nejasným rizikám života a akútnej 
určitosti smrti“. (Sloterdijk 2009, s. 23) Predovšetkým pochopenie významu asketického 
obsahu antropotechník, historicky konkrétnych praktík “práce na sebe“ a „starosti o seba“ 
Sloterdijk podmieňuje adekvátnym preskúmaním náboženských a všetkých religioidných 
foriem spirituality až po súčasné, ním konštatované formy despiritualizácie askézy (o. i. vo 
vrcholovom, osobitne olympijskom športe).

Dnes pozorovaná insuficientnosť v imunitnej odozve človeka na existujúce ohrozenia 
signalizuje, že v integrálnom systéme človek došlo k závážnym posunom. V prípade 
poruchy na biologickej úrovni medicína hovorí o autoimunitnom ochorení. Podobné procesy 
prebiehajú aj v kultúre a sú nemenej devastujúce. Odtiaľ vychádza absolútny imperatív 
„Musíš zmeniť svoj život!“. Vnútorné gesto prijatia, ktoré príkaz predpokladá u príjemcu, 
opiera sa o autoritu. Sloterdijk pri analýze aspektov „ciest transcendencie“ vyčleňuje ako 
ďalší z príznakov zvesť, ktorá predpokladá nadprirodzenú inštanciu a reálneho príjemcu 
a nadobúda význam iba v rámci predpokladov toho „spôsobu myslenia, ktoré ... nazývam 
metafyzikou silného odosielateľa. V tomto kontexte transcendencia predstavuje pôvod 
zvesti, ktorá má pre človeka životný význam“. (Sloterdijk 2013, s. 27) Účinok autority a 
charizmy bol známy nielen v oblasti náboženstva, ale aj v iných sférach spirituality – v 
umeleckej tvorbe, filozofii, vede. Procesmi racionalizácie a detradicionalizácie sa tento 
vzťah uvoľnil. Kde potom hľadať zdôvodnenie situácie, v ktorej pohnútkou mal by byť 
absolútny imperatív, heslo Sloterdijkovej etiky?

Etická koncepcia Petra Sloterdijka je metanoetická – založená na zmene alebo obrate 
myslenia. Nevyrastá z otázky praktickej filozofie „Čo mám robiť?“, ale z absolútneho 
imperatívu „Musíš meniť svoj život“. Radikálna požiadavka je motivovaná stavom súčasnej 
kultúrno-civilizačnej krízy a adresovaná konfúznej existencii moderných ľudí. O čo sa teda 
opiera jej nespochybniteľná autorita? Imperatív nie je filozofickým príkazom, je citáciou 
posledného verša Rilkeho sonetu Archaické torzo Apollona. Pre ilustráciu emanácie 
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metanoetického príkazu mohol by filozof využiť udalosť obrátenia z dejín náboženstva alebo 
niektorý príklad z Rôznorodosti náboženskej skúsenosti W. Jamesa. Dáva však prednosť 
nerepresívnemu typu autority umenia, skúsenosti básnika pri stretnutí s torzom sochy boha 
Apollona v parížskom Louvri. Sloterdijkova interpretácia sa odvoláva na skúsenosť umenia 
a filozofiu bytia (Sloterdijk 2009, s. 47), na „oznamujúcu“ či „zvestujúcu“ schopnosť 
básnického slova (v zmysle eminencie poetického slova v koncepcii P. Valéryho alebo H.-
G. Gadamera). Autoritatívne vypovedajúcim objektom je predmet, torzo sochy, fragment, 
ktorý v interakcii s recipientom dokáže sprostredkovať dokonalú „plnosť bytia“. (Sloterdijk 
2009, s. 41) Rozhodujúcou je však recipientova schopnosť vidieť torzo ako apelujúci celok. 
Túto „schopnosť vnútorného gesta prijatia nepravdepodobného“ (Sloterdijk 2009, s. 44) M. 
Weber nazýva „religiozitou“, dispozíciou, ktorú možno rozvíjať. Aj estetická extáza pred 
torzom Apollona zahŕňa „operáciu mikroreligiózneho charakteru“ (Sloterdijk 2009, s. 34), 
ktorá ako viera stáva sa súčasťou ľudského habitu (v zmysle vymedzenia P. Bourdieuom ako 
„logiky nevedomia“ alebo „telesnej gramatiky“ človeka). Predstavuje stabilnú dispozíciu 
interpretovať udalosti v súlade s touto logikou i gramatikou. Aj táto dispozícia je podľa 
Sloterdijka veličinou podliehajúcou tréningu. Aj keby sa však spomenutá mikroštruktúra 
uvádzala v kontexte náboženstva, etiky, askézy alebo umenia, aj keby autorita mala 
numinózny, normatívny alebo estetický charakter, spoločným menovateľom ostáva absolútna 
vertikalita metanoetického imperatívu, ktorý človeku hovorí, že ešte nežije správne, t. j. 
v súlade s bytostnou vertikalitou.

Je to výzva na inú hodnotovú štruktúru života, než je aktuálna, je to zmena konštelácie 
vertikály a horizontály, koordinát, v ktorých vedieme svoj život. Predovšetkým je to 
znovuobjavenie zmyslu pre vertikalitu vo vzťahoch hodnôt. Vertikálne napätia sú závažným 
faktorom ľudskej existencie a nachádzame ich vo všetkých kultúrach – biblický Jakub 
stavia dom na mieste, kadiaľ prebiehala vertikála (Sloterdijk 2009, s. 199 – 202), variácie 
náboženských i nenáboženských konverzií smerujú k reintegrácii života na duchovne vyššej 
úrovni. Od konverzií filozofickej povahy, ktoré už od antiky smerovali k praktizovaniu 
filozofie ako formy života, sa v súlade s interpretáciami Jamesa, Starbucka, Spenglera, 
Hadota, Foucaulta, Badioua i Sloterdijka líšia náboženské obrátenia ako prípady zmeny 
presvedčenia. (James 1958, s. 235 – 236) Podľa tézy O. Spenglera, ku ktorej sa prikláňa 
Sloterdijk, sú to obrátenia „v rámci definitívne vymedzeného priestoru možností danej 
kultúry“. (Sloterdijk 2009, s. 479)

V kontexte existujúceho kultúrneho rámca a materiálu vlastnej skúsenosti sa pravdepodobne 
uskutočnila aj intelektuálna konverzia W. Jamesa, ktorú opísal v rámci Gifford Lectures 
(1901 – 1902), v knižnom vydaní v časti Chorá duša. Prípad uviedol ako text z francúzskeho 
zdroja, v ktorom sa však dá identifikovať „idiot so zelenou tvárou“. Pri pohľade naň v 
parížskej nemocnici Bicêtre sám James zažil spirituálnu skúsenosť metanoetickej povahy, 
čo malo vplyv na ďalší filozofov život. Podľa interpretov táto udalosť vyvolala mystical 
germ jeho presvedčenia a osobnosti. (James 1958, s 148 – 149; Piróg 2011, s. 37 – 38; Kerr 
1999, s. 257)

Už len letmý pohľad na metanoetické obrátenia odhaľuje, že pripravenosť meniť život 
neznamená iba prechod k alternatívnej činnosti alebo presvedčeniu v tom istom kultúrnom 
rámci. Ak máme uvažovať o absolútnom metanoetickom imperatíve, musíme sa zrejme 
pozrieť na širšie univerzum vertikálnych napätí, ktoré sú viditeľné v perspektíve filozofie, 
etiky, umenia, intelektuálnych exercícií. Taktiež musíme identifikovať hodnoty, ktoré 
v kultúre ukazujú možnosti rozvoja človeka. V dejinách i súčasnosti filozofie to však značí 
orientovať sa na osobnosti, ktoré presadzovali nové, nekonvenčné postoje. Brali život i  
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tvorbu do vlastných rúk, stranou od konvenčnej kultúry. Život v konzumnej spoločnosti 
však zužuje priestor aj týchto individuálnych metanoí. Antropotechniky vytvorené antikou 
a novovekom, určené na formovanie umelcov, filozofov, vedcov, disidentov a mystikov, 
resp. všeobecne na povznášanie človeka, majú tendenciu meniť sa na nástroje „intenzifikácie 
života“, ale v rozmere horizontály, masovosti, plytkosti a priemernosti.
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