Starosť o seba:
Antické problematizácie života a súčasné myslenie

Na Inštitúte filozofie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove sa koncom roka 2013 začal realizovať vedeckovýskumný projekt
Starosť o seba: Antické problematizácie
života a súčasné myslenie pod záštitou Agentúry na podporu vedy
a výskumu (Zmluva č. APVV-016412).
Téma starosti o seba sa v antickom
myslení – a predovšetkým v rámci sókratovskej tradície myslenia
– spája s individuálnou prácou na
sebe samom spojenou s úsilím viesť
vlastný život na základe vnútorného rozhodovania vychádzajúceho
z rozumu. V 20. storočí viacerí významní historici, napr. Michel Foucault alebo Pierre Hadot, obrátili
pozornosť na otázku praktík a štýlu
života, ktoré zakladajú vzťah k sebe
samému ako aj k okoliu. Vzťah
k sebe samému je otázkou práce na
sebe samom v procese utvárania
vlastného ja, a to v kontexte úsilia
o čo najlepšie vedenie svojho života.
Otázka dobrého života je ponímaná z hľadiska celku, čo znamená, že
dobrý život sa ako celok završuje až
smrťou, je voľbou, ktorá sa potvrdzuje každým jedným rozhodnutím, ktoré človek urobí, je úlohou,
ktorú človek celoživotne napĺňa, je
praxou, ktorú človek neustále vykonáva. Ak človek chce ovládnuť svoj
život a vziať ho do vlastných rúk,
je potrebné, aby vykonával určitú
prácu na sebe samom, aby na sebe
vedome uplatňoval určité praktiky za účelom autonómneho sebautvárania. Tieto praktiky, označované starými Grékmi termínom
askésis (cvičenie), zahŕňali široké
spektrum činností zameraných na
osvojovanie a neustále upevňovanie duševných i fyzických zdatností, ako napr. zdržanlivosť vo vzťahu
k vášňam.

Projekty

Projekt je zameraný na dve ťažiskové oblasti výskumu. V prvom
rade ide o analýzu a reflexiu antických problematizácií života, predovšetkým v kontexte sokratiky,
ktorá počnúc postavou Sókrata
kladie do popredia otázku dobrého života ako výsledku vedomej
snahy ovládnuť svoj život. Sókratovský dobrý život je život rozumný založený na zdatnom konaní,
ktorého cieľom je blaženosť. Tento
spôsob myslenia, neoddeliteľný od
spôsobu života, ktorý človek vedie,
inšpiroval či ovplyvnil množstvo
antických koncepcií a ich prístup
k problematizácii otázky ako čo
najlepšie viesť svoj život. Sókratovská starosť o seba (epimeleia heautú)
a rôzne podoby praktík seba samého, predstavujú základný interpretačný rámec pre druhú ťažiskovú
oblasť výskumu, ktorou je otázka
starosti o seba v kontexte súčasného myslenia, resp. premyslenie
súčasných možností sebautvárania a sebaporozumenia človeka cez
otázku starosti o seba ako praktík,
ktoré človek uplatňuje sám (alebo
pomocou druhých) na sebe samom.
V tomto zmysle budú v centre záujmu filozoficko-antropologické
koncepcie človeka s prihliadnutím
na historicko-kultúrne, axiologické, psychologické, etické, politické,
či estetické aspekty života človeka ako sebaformujúcej bytosti, reinterpretované cez otázku starosti
o seba, ktorú nie je možné zodpovedať žiadnou univerzalisticky ladenou koncepciou, či odkazom na
určité viac alebo menej zaužívané
normy, ale jedine vo vzťahu ku konkrétnemu človeku a situácii, v ktorej sa nachádza, resp. koná. Analýza praktík starosti o seba a techník
sebautvárania v súčasnom myslení
bude zameraná o. i. na koncepciu
„antropotechník“ P. Sloterdijka, terapeutický rozmer filozofie alebo
filozofické poradenstvo, či na koncepciu umenia života u J. S. Milla.
Návrh projektu tematicky vychádza predovšetkým z odborného
zamerania zodpovedného riešiteľa
doc. Mgr. Vladislava Suváka, PhD.,
ako aj ostatných riešiteľov projektu: prof. PhDr. Oľga Sisáková, CSc.,
prof. PhDr. Vasil Gluchman, CSc.,
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Mgr. Pavol Sucharek, PhD., Mgr.
Lívia Flachbartová. Aktuálnosť
a opodstatnenosť skúmanej problematiky dokazuje i kladné prijatie
návrhu projektu a jeho financovanie Agentúrou na podporu vedy
a výskumu počas rokov 2013 – 2017.
Súčasťou plánovaných publikácií
je niekoľko monografií venovaných antickým problematizáciám
života (Antisthenés, kynici), ako aj
otázke starosti o seba v súčasnom
myslení. V rámci monografií je na
rok 2014 naplánované vydanie medzinárodnej kolektívnej monografie Antisthenica Cynica Socratica (ed.
V. Suvák) váženým vydavateľstvom
OIKOYMENH, do ktorej prispejú
renomovaní zahraniční odborníci
na sókratovskú tradíciu myslenia.
Medzi ďalšími výstupmi projektu
je pripravované vydanie prekladu
zlomkov antických autorov (ktoré v slovenskom, ale aj českom vedeckom prostredí stále absentujú)
s podrobným komentárom vo vydavateľstve Kalligram; zostavenie
dvoch monotematických čísel karentovaného časopisu Filozofia; preklad aspoň jednej významnej zahraničnej monografie; publikácia
vedeckých štúdií i popularizačných
prác k téme starosti o seba v antike
a v súčasnosti. Pridelené finančné
prostriedky budú využité i na vybudovanie odbornej knižnice, ktorá
by mala obsahovať významné tituly k sókratovskej tradícii myslenia
z pier svetovo známych odborníkov.
Podrobnejšie informácie k vedeckovýskumnému projektu APVV
Starosť o seba: Antické problematizácie
života a súčasné myslenie sú dostupné na stránke http://www.unipo.
sk/filozoficka-fakulta/instituty-fakultyifi/sos/uv. V sekcii „Rozhovory/eseje (nielen) o starosti o seba“
budú v priebehu riešenia projektu
pribúdať vyjadrenia, resp. kratšie
rozhovory so súčasnými významnými osobnosťami na poli filozofie,
sociológie, či psychoterapie z celého
sveta, na rôzne témy korešpondujúce so zameraním projektu.
Mgr. Lívia Flachbartová
členka riešiteľského kolektívu

