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STAROSŤ O SEBA 

VLADISLAV SUVÁK 

 

 

Žijeme vo svete médií, ktoré nám neustále pripomínajú, že sa málo staráme 

o vlastné zdravie, o správnu životosprávu, o rozumný životný štýl. Knihy, časopisy, 

televízne a rozhlasové relácie na nás útočia zo všetkých strán a ubezpečujú nás, že 

starostlivosť o seba zanedbávame. Ťažko s nimi nesúhlasiť... Naozaj pociťujeme, že 

by sme mali venovať viac úsilia svojmu životu – tomu, ako žijeme. Ale zároveň cítime 

nedôveru voči tlaku médií, lebo chápeme, že za proklamovanou snahou poučiť nás 

sa skrýva úsilie predať nejaký produkt. Či už je to čas, ktorý strávime pri sledovaní 

programu o životnom štýle, alebo peniaze, ktoré utratíme za zložité postupy 

očisťovania našich tiel a duší. 

Situácia, v ktorej sa nachádzajú mnohí z nás, je plná paradoxov: Na jednej strane 

sme ochotní vypočuť si rady, ako zmeniť svoj život, lebo s ním nie sme úplne 

spokojní. Veď kto by bol..? Na druhej strane odmietame počúvať rady od niekoho, 

komu nedôverujeme. Ako si máme overiť jeho slová, keď nie sme odborníci 

v medicíne ani psychoterapii? Zároveň si však uvedomujeme, že žijeme vo svete, 

v ktorom sa nedá oddeliť náš každodenný život od médií. Všetci sme zvláštnym 

spôsobom prepojení s médiami, ktoré nám poskytujú obrovské množstvo informácií 

o nás samých. A nemalou mierou prispievajú k tomu, ako samým sebe rozumieme 

a čo na sebe oceňujeme... 

Nechcem hovoriť o tom, ako sa môžeme či máme vyrovnávať s neistotou, ktorú 

pociťujeme. Ale rád by som naznačil – ak sa to vôbec dá  –, že potreba starať sa 

o seba samého nie je len výplod reklamy. A nie je to ani vynález moderny. Naša 
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ochota vypočuť si rady týkajúce sa spôsobu života má svoje kultúrne pozadie: 

Takzvaná „západná kultúra“ je prinajmenšom od čias starovekých Grékov aj 

„kultúrou seba samého“. Rád by som naznačil, čo znamená starosť o seba z hľadiska 

historickej genealógie. Alebo inými slovami – aký význam mala táto činnosť pre 

Grékov a v čom sa odlišuje náš vzťah k sebe samým od antických problematizácií 

života. 

Tému starosti o seba objavil neskorý Foucault, keď sa pokúšal o nové premyslenie 

svojho projektu Dejín sexuality a narazil pritom na vzťah medzi asketizmom 

a pravdou. Začal si klásť otázku, čo musíme vedieť o sebe, aby sme boli ochotní vzdať sa 

niečoho? Inými slovami, k akej pravde o sebe sa musíme dopracovať, aby sme 

zmenili svoj život? Pomocou takto položenej otázky otvoril úplne novú oblasť 

skúmania, ktorú nazval „hermeneutika praktík seba samého“. 

„Praktiky“ alebo „techniky“ seba samého by sme mohli pochopiť veľmi 

jednoducho ako rozumové činnosti, ktoré vykonáva konkrétny človek na svojom 

tele a mysli s cieľom dosiahnuť určitý stav – napríklad šťastia, čistoty, múdrosti, 

alebo nesmrteľnosti. Praktiky seba samého sú zamerané na premenu jednotlivca, 

na premenu jeho postoja k sebe samému. Každý človek, ktorý chce dať svojmu 

životu určité vedenie, musí vedieť ovládnuť svoje túžby a skryté vášne. Musí sa 

dokázať niečoho vzdať, aby mohol niečo iné získať. Niečo, čo je dôležité z hľadiska 

života ako celku. 

Foucaulta priviedlo genealogické skúmanie modernej sexuality až k raným 

kresťanom, k povinnosti priznať si pravdu o sebe pred tvárou Boha. A od 

kresťanskej inštitúcie spovede sa prepracoval ku klasickým Grékom, k ich snahe 

o rozumové vedenie života, ktoré si vyžaduje aktívnu prácu na sebe samom. 

Z hľadiska starosti o seba neexistuje zásadný predel medzi kresťanskou 

a pohanskou kultúrou. Kresťania aj pohania sa snažia o cieľavedomé vedenie 
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svojich životov – dosahujú ho rôznymi praktikami, ktoré uplatňujú na svojich telách 

a dušiach. Ale zásadné rozdiely môžeme vidieť v tom, ako chápu zmysel práce na 

sebe samých. Gréci aj kresťania sa usilujú o blažený život. Ale zatiaľ čo Gréci 

posudzujú cestu k blaženosti prostredníctvom vlastného rozumu, cieľom 

kresťanského úsilia o blaženosť a jej jediným kritériom je Boh. Rozdiel medzi 

grécko-rímskym a kresťanským chápaním starosti o seba je do značnej miery 

rozdielom medzi individuálnym a univerzalistickým chápaním etiky. 

Tu by sme mali poznamenať, že Foucault nestavia Grékov na piedestál – nehľadí 

na nich ako na alternatívu voči moderným spôsobom individuálneho sebautvárania. 

Návrat k staroveku má jedinú úlohu – pochopiť, v čom sa odlišujú naše súčasné 

praktiky od tých pohanských alebo ranokresťanských. Vedomie diferencie 

poskytuje priestor na pochopenie našej vlastnej situácie. Situácie, ktorú nechceme 

len poznať, ale zmeniť... 

 

 

RTVS, rádio Devín, 13. marca 2014 


