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FOUCAULT O KULTÚRE SEBA SAMÉHO

Vladislav Suvák

Anotácia: Článok sa zaoberá Foucaultovým kurzom Hermeneutika subjektu, ktorého hlavnou té-
mou je genealógia starosti o seba v gréckej a rímskej myšlienkovej tradícii. Článok sa zameriava 
na spôsoby, akými Foucault rozlišuje medzi klasickou sókratovsko-platónskou starosťou o seba 
a helenistickými podobami starosti o seba. Zatiaľ čo pôvodný sókratovsko-platónsky model sta-
rosti o seba má politický a pedagogický charakter, techniky vzťahovania sa k sebe samému v 1. 
– 2. stor. po Kr. nadobúdajú autonómnejšiu podobu, ktorá vyústi do kultúry seba samého. Starosť 
o seba sa stáva umením seba samého, umením vlastnej existencie. 

Kľúčové slová: Michel Foucault – Hermeneutika subjektu – Starosť o seba – Kultúra seba samého

Foucault zvolil za hlavnú tému Hermeneutiky subjektu, prednáškového kurzu 
na Collège de France v školskom roku 1981–1982, „starosť o seba“ (gr. epimeleia 
heautú; lat. cura sui). Epimeleia heautú predstavuje na jednej strane klasickú po-
dobu problematizácie vzťahu medzi subjektivitou a pravdou. Zároveň ide o dôle-
žitú zásadu, ktorá bola v centre záujmu filosofov od Sókrata až po posledných po-
hanských novoplatonikov a prvých kresťanských Otcov (Foucault, 2001, s. 81).1

Ak by sme si položili otázku, ako rozumeli starovekí filosofi „starosti o seba“, 
našli by sme viacero odpovedí. Sókratés v Platónovej Obrane pripodobňuje vlast-
nú činnosť k ovadovi, ktorý sedí na obci ako na nejakom ťažkopádnom koňovi 
a núti ho k pohybu – takisto Sókratés si zakaždým prisadne k niekomu, preho-
vára ho alebo ho kára (Plat., Apol. 30e). Foucault spája tento aspekt „starosti“ 
(gr. epimeleia) s rozrušením a úzkosťou, ktorú vyvoláva premýšľanie o vlastnej 
existencii (Foucault, 2001, s. 9).2 Starosť o seba si vyžaduje pozornosť voči sebe, 
zameranosť na seba samého. Tým dáva špecifický význam slávnemu delfskému 
príkazu Poznaj sám seba! (gr. Gnóthi sauton), s ktorým sa často spája – význam 
prebiehajúceho procesu, a nie dosiahnutého stavu mysle (Foucault, 2001, s. 82).3 
1  Dôvody neštandardného prepisovania gréckeho slova φιλοσοφία („filosofia“, a ďalších odvodených slov, 
„filosof “, „filosofický“ atď.) s grafémou „s“ vysvetľuje stať uverejnená v časopise Filozofia, roč. 55, s. 395–399. 
2  Poznamenajme, že aj francúzsky výraz le souci, ktorý Foucault používa pri preklade gréckeho slova epi-
meleia, má v prvom rade význam úzkostlivej, existenciálnej „starosti“, „obavy“, a až v prenesenom význame 
znamená „starostlivosť“. 
3  Príkaz Poznaj sám seba! dáva do priameho vzťahu so starosťou o seba Platónov dialóg Alkibiadés I; porov. 
Alcib. I. 124b. 
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Ak by sme to chceli vyjadriť jednoduchšie, povedali by sme, že starosť o seba nie 
je nejakou formou vedenia (teda ani „praktickým vedením“ v aristotelovskom 
zmysle), ale spája sa s askézou, t. j. s „cvičením seba samého“ (od gr. askésis).4

Epimeleia heautú zahŕňa niekoľko dôležitých oblastí: (1) posudzovanie vecí, 
spôsob správania, záväzok konania, vzťah k sebe samému a k druhým, vzťah 
k  svetu; (2) epimeleia heautú je forma pozornosti voči sebe samému (meleté 
znamená „cvičenie“ aj „meditácia“); (3) epimeleia heautú označuje množstvo 
činností, ktoré vykonáva subjekt na sebe samom, zodpovedá za nich a pomocou 
nich mení, očisťuje, transfiguruje sám seba. Všetky tieto činnosti (rituály očis-
ťovania, techniky meditácie, memorizácia minulosti, spytovanie svedomia atď.) 
majú v západnej kultúre dlhú históriu (Foucault, 2001, s. 12–13, 46–48). 

Základným zámerom Hermeneutiky subjektu je genealogické štúdium staros-
ti o seba, ktoré prechádza naprieč dejinnými epochami a kultúrami. Foucault sa 
pohybuje v období od 5. st. pred Kr. po 5. st. po Kr., t. j. medzi gréckou klasickou 
a neskorou rímskou kultúrou, pričom robí občasné presahy do ranokresťanskej 
kultúry alebo do modernej filosofie.5 „Zlatým vekom“ starosti o seba je obdobie 
1. – 2. stor. po Kr., počas ktorého sa rozvinie pôvodná sókratovská starosť do 
„kultúry seba samého“. Sókratés spája starosť o seba s úsilím o sebautváranie, 
ktoré sa týka predovšetkým chlapcov vstupujúcich do veku mužnosti (Foucault 
2001, 38). Až neskôr nadobudne epimeleia heautú širší význam nepodmiene-
ného princípu života, ktorý zasahuje celú bytosť vo všetkých fázach jej života 
(Foucault, 2001, s. 237–238). 

Východiskovým textom genealógie starosti je Platónov dialóg Alkibiadés I. 
Foucault v ňom nachádza tri podmienky, ktoré spoluurčujú zmysel a povahu 
starosti o seba (Foucault, 2001, s. 79–80): 1) starosť o seba prislúcha mladým 
aristokratom, ktorí chcú zaujať príslušné politické postavenie v obci. 2) starosť 
o  seba je zárukou toho, že mladí aristokrati správne uplatnia moc, ktorú raz 
budú mať vo svojich rukách. 3) najväčšiu časť starosti o seba tvorí sebapoznanie 
– starať sa o seba znamená poznať sám seba. Všetky tri podmienky starosti, ako 
ich tematizuje Platónov Alkibiadés I., sa postupne vytratia, čo bude viesť k nové-
mu chápaniu starosti o seba. 

Pôvodné sókratovské úsilie o vnútornú činnosť, ktoré je v Alkibiadovi pod-
mienkou politickej starosti, sa počas  helenizmu transformuje do všeobecnej 
4   Porov. Foucaultovu prednášku z 28. februára 1982. 
5   Perspektíva praktík seba samého dovoľuje Foucaultovi pozrieť sa na antickú etiku iným spôsobom – jej 
imperatív znie: „Zaoberaj sa sebou samým!“, „Staraj sa o seba samého!“. 

Foucault o kultúre seba samého
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témy – tú prijmú za svoju takmer všetky filosofické školy (Foucault, 2001, s. 39). 
Proces transformácie sprevádza ústup dialogického charakteru skúmania – na-
miesto protreptických textov začnú prevládať texty preskriptívne. Nové chápa-
nie starosti prinesie rozšírenie jej významu z politickej oblasti na celok života, na 
ľudský éthos (Foucault, 2000c, s. 192, 199–202). Zatiaľ, čo Sókratés v Alkibiadovi 
zameriaval svoju starosť na mladíkov túžiacich po politickej kariére, Epikúros 
už hovorí, že sa musíme starať o  seba počas celého života (Foucault, 2001, s. 
10, 83). Epimeleia sa stáva samostatnou a dôležitou súčasťou etického prístu-
pu k životu a rozvinie sa do „kultúry seba samého“ (franc. la culture du soi): 
praktiky seba samého nadobudnú systematickejšie podoby, starosť o seba získa 
relatívnu samostatnosť, upevní sa vzťah medzi asketizmom a  pravdou (Fou-
cault, 2001, s. 83). Jednoducho povedané, starosť o seba sa stane imanentnou 
súčasťou „umenia života“ (gr. techné tú biú; Foucault, 2001, s. 197).6 Platónov 

pedagogický model starosti (zviazaný s dialektickou štruktúrou) nahradí le-
kársky model – starosť o seba sa bude ponímať ako trvalá lekárska činnosť a člo-
vek sa začne chápať ako lekár seba samého (lekár svojej duše). 

V  tejto súvislosti Foucault poukazuje na výraz therapeuein, ktorý upred-
nostňujú helenistickí filosofi, aby vyjadrili požiadavku neustálej starosti o seba.7 
Sloveso therapeuein môže znamenať: (1) službu, ktorú vykonáva služobník, aby 
uspokojil svojho pána; (2) povinnosti, ktoré sa viažu s uctievaním bohov; (3) 
lekársku starostlivosť, ktorú budú vzťahovať helenistickí filosofi na potrebu lie-
čebnej starosti o dušu.8 Rôzne podoby vyjadrenia systematickej požiadavky sta-

6  Spojenie techné tú biú vyjadruje viac menej Foucaultovo chápanie gréckej etiky, pre ktorú je charakteris-
tické hľadanie dobrého života. Samotné spojenie techné tú biú začnú používať až neskorší stoici; porov. Sext. 
Emp., Adv. Math. 11.170; 11.209 (techné peri ton bion); porov. taktiež Sext. Emp., Pyrrh. hypot. 3.272.10. Iný 
termín s  rovnakým významom používa  Markus Aurélius (Med. 7.64): biótiké („umenie, ako žiť“). Porov. 
taktiež Cic., Acad. 2.23 [= S.V.F. 2.117]. 
7  Foucault nesprávne prisudzuje termín therapeuein Epikúrovi (Foucault, 2001, s. 10), ktorý píše v  Liste 
Menoikeovi (Diog. Laert. X 122), že „nikto nie je ani málo, ani priveľmi zrelý na to, aby sa staral o zdravie 
svojej duše“ (οὔτε γὰρ ἄωρος οὐδείς ἐστιν οὔτε πάρωρος πρὸς τὸ κατὰ ψυχὴν ὑγιαῖνον). Slovo therapeuein 
nájdeme až vo Vatikánskom gnomológiu, ktorého autorstvo sa prisudzuje Epikúrovým nasledovníkom (GV 
55). Poznamenajme, že takisto Platón používa výraz therapeuein, a  to vo vzťahu k telu aj duši (Plat., Grg. 
513d). 
8  Foucault uvádza ako príklad maximu stoika Musonia Rufa (zl. 36 Hense z Plútarcha), že ten, kto chce žiť 
bezpečne a zdravo, musí venovať sám sebe neustálu liečebnú starosť (τὸ δεῖν ἀεὶ θεραπευομένους βιοῦν τοὺς 
σῴζεσθαι μέλλοντας) (Foucault 2001, 85). Foucault sa zaoberá podrobne analógiou medzi lekárstvom tela 
a terapiou duše v III. zväzku Dejín sexuality, v Starosti o seba (Foucault, 2003a, s. 74–79). Príkladom tera-
peutického chápania filosofie je Epiktétos, ktorý hovorí svojim žiakom, že k nemu neprišli kvôli tomu, aby 
opravili svoje súdy, ale aby sa liečili (Diss. II,21.12–22). Úlohou človeka je rozpoznať v sebe nemocného alebo 
aspoň ohrozeného nemocou (zla) – zvyčajne je to ťažšia úloha, ako rozpoznanie nemocí tela (Diss. II,11.1). 

Vladislav Suvák
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rosti o seba nájdeme u epikúrovcov (Epikúros, Filodémos), kynikov (Diogenés, 
Démétrios), stoikov (Seneca, Epiktétos), novoplatonikov, či novopythagorovcov 
– to všetko vyústi do toho, že zo starosti o seba sa stane všeobecný kultúrny fe-
nomén (Foucault, 2001, s. 11).9 

Aby mohol Foucault odlíšiť pôvodný sókratovsko-platónsky model pedago-
gickej starosti o  seba od kultúry seba samého, poukazuje na nový charakter, 
ktorý nadobúdajú techniky vzťahovania sa k sebe samému v 1. – 2. stor. po Kr. 
(Foucault, 2001, s. 121–123): (1) Prax seba samého už nie je iba súčasťou výcvi-
ku, ale má výrazne kritickú funkciu – preto je užšie zviazaná s lekárstvom, než 
s výchovným procesom, a preto sa omnoho výraznejšie vzťahuje k životu, k cel-
ku života (a nielen k obdobiu dosahovania mužného veku).10 Staroba sa stane 
dôležitou, či dokonca najdôležitejšou fázou života, na ktorú pripravujú človeka 
praktiky seba samého uplatňované počas celého života. „Ak sa máte stať subjek-
tom, musíte zostarnúť“ – pripomína Foucault (Foucault, 2001, s. 122). 

(2) Starosť o seba sa vyjadruje ako všeobecný a nepodmienený princíp (un 
principe inconditionné), čo znamená, že toto pravidlo môže uplatňovať ktokoľ-
vek bez ohľadu na to, či spĺňa určité technické, odborné alebo sociálne predpo-
klady.11 Už neplatí zásada, že človek sa musí starať o seba preto, lebo je rodovo 
predurčený pre politickú dráhu apod. Jediným cieľom praxe seba samého je ono 
„ja“, ktoré ju uskutočňuje. Na druhej strane však platí, že hoci je princíp starosti 
o  seba otvorený voči všetkým, v  skutočnosti ho uskutočňuje len malá hŕstka 
ľudí. Zrejme preto sa starosť o seba pestuje predovšetkým v uzavretých spolo-
čenstvách, ktoré majú dostatok voľného času (gr. scholé).12 Vzťah k sebe samému 
je odteraz hlavnou úlohou praxe seba samého. 

Rozdiel medzi sókratovskou starosťou o  seba a  grécko-rímskou kultúrou 
9  Foucault hovorí v súlade s názorom Pierra Hadota (Hadot, 1981; Hadot, 1995), že chápanie filosofie ako 
spôsobu života je vlastné takmer celej antickej filosofickej tradícii – výnimkou je snáď len Aristotelés, ktorý 
stavia do popredia otázky spojené s poznaním skutočnosti (Foucault, 2001, s. 182). Na druhej strane však 
treba poznamenať, že aj Aristotelés dáva do úzkeho vzťahu poznanie skutočnosti s rozhodovaním a konaním, 
ako to môžeme vidieť v závere Etiky Nikomachovej aj Etiky Eudémovej. 
10  V  tomto bode by sme mohli namietnuť proti Foucaultovi, že takisto pre Sókrata v Platónovej Obrane 
platí zásada celoživotnej práce na sebe samom, lebo život bez skúmania (anexatastos bios) nie je hodný toho, 
aby sme ho žili (Plat., Apol. 38a). Na druhej strane je však zrejmé, že Sókratés neformuluje žiadne pozitívne 
pravidlá pre dobrý život, a v tomto zmysle neprekračuje sókratovská „výchova“ hranice kritického myslenia. 
11  Mohli by sme povedať, že na tento aspekt starosti o seba ako sebautvárania, ako utvárania autonómneho 
„ja“, nadväzujú súčasné práce P. Sloterdijka alebo W. Schmida. Bližšie pozri (Sisáková, 2014). 
12  Foucault upozorňuje na blízkosť týchto spoločenstiev k rôznym religióznym hnutiam doby, oproti ktorým 
je filosofická starosť o seba akousi „vyprázdnenou formou spásy“ (cette forme vide du salut) (Foucault, 2001, 
s. 123). 

Foucault o kultúre seba samého
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seba samého vysvetľuje Foucault pomocou vzťahu k Druhému:13 Platónov Só-
kratés pôsobí ako vychovávateľ, ktorý učí pravdy, ukazuje, ako veci sú, vedie žia-
kov k osvojeniu si pravých životných zásad. V sókratovsko-platónskej výchove 
stoja na prvom mieste nevedomosť a pamäť – dve veci, ktoré umožňujú človeku 
preniknúť do ríše vedenia. Úlohou Sókrata je priviesť svojich žiakov k poznaniu, 
že nevedenie je v skutočnosti neuvedomenie si toho, čo už vedia. V tomto zmys-
le vystupuje Sókratés ako majster, ktorý vládne nad nevedomosťou a pamäťou.14 

V kultúre seba samého nastáva obrat: Majster už nevládne nad pamäťou. Už 
to nie je vediaci, ktorý vie to, čo iní nevedia. Už to nie je vedúci, ktorý vie, ako 
má priviesť svojich žiakov k poznaniu, že v  skutočnosti vedia to, čo nevedia. 
Majstrovstvo spočíva v niečom inom. Majster je „operátor“ (franc. l‘opérateur) 
pôsobiaci priamo vo vnútri toho, čo by sme mohli nazvať snahou indivídua 
o ustanovenie seba samého ako subjektu.15 Majster je sprostredkovateľ medzi 
indivíduom a jeho snahou ustanoviť sám seba ako subjekt. Majster nie je sókra-
tovský učiteľ, ale človek, ktorý ponúka pomocnú ruku. Majster nie je ten, kto za-
bezpečuje prenos vedenia z učiteľa na žiaka, ale ten, kto podáva pomocnú ruku 
tomu, kto sa chce vymaniť z modu bytia, v ktorom sa nachádza. Činnosť majstra 
je druhom operácie zameranej na modus bytia samotného subjektu, a nie na 
odovzdávanie vedenia, ktoré zbavuje subjekt nevedenia. 

Foucault sa pýta, na čom sa zakladá aktivita Druhého, ktorá je nevyhnutná 
pre to, aby subjekt mohol ustanoviť sám seba ako subjekt? (Foucault, 2001, s. 
130) Táto aktivita by mala byť niečím viac, než len „výchovou“. Operátor, kto-
rý podáva pomocnú ruku, je samozrejme filosof. Foucault pripomína viacero 
textov, ktoré demonštrujú, že filosofia v období helenizmu a rímskeho cisárstva 
sa chápe ako súbor princípov a praktík umožňujúcich človeku, aby sa mohol 
náležite starať o seba a druhých.16 Tomuto chápaniu je prispôsobená aj štruktúra 
helenistických škôl a vzťahy medzi majstrom a jeho žiakmi. 

Vo všeobecnosti môžeme povedať, že Platón prepojil vzťah k sebe samému 
13  Foucault uvádza ako príklad Senecov List 52 a takisto začiatok jeho spisu De tranquillitate, ktoré pojedná-
vajú o prechode zo stavu stultitia („bláznovstvo“, „hlúposť“) do stavu sapientia („rozumnosť“), t. j. do stavu, 
pre ktorý je charakteristická starosť o seba (Foucault, 2001, s. 126–129). 
14  Foucault pristupuje na tomto mieste k  Sókratovi z  platónskej perspektívy, keď mu prisudzuje učenie 
o anamnésis, ktoré rozpracoval Platón v  tzv. prechodových dialógoch medzi raným a  stredným obdobím 
(Menón, Faidón), ale ktoré nenájdeme v dialógoch z raného („sókratovského“) obdobia. 
15  Foucault používa zámerne výrazy, ktoré preberá z lekárstva (démonstration, pulluler, opérateur atď.), aby 
zdôraznil analógiu medzi lekárskou starostlivosťou o telo a filosofickou starosťou o dušu. 
16  Porov. Musonius, zl. XIV Hense, s. 71; Dio Chrysost. Orat. 22 (O mieri a vojne) a Orat. 67 (O filosofovi); 
Philodem., Περὶ παρρησίας (O pravdovravnosti); Epictet., Diss. III.22, II.26 atď.
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so vzťahom k druhým trojakým spôsobom (Foucault, 2001, s. 169–170): (1) Sta-
rosť o seba je podmienkou toho, aby sa mohol človek starať o druhých – kľúčovú 
úlohu v tomto vzťahu zohráva sebapoznanie. Kathartický aspekt (ako ho chápu 
novoplatonici) splýva s politickým aspektom starosti. (2) Druhá podoba vzťahu 
sa zakladá na reciprocite. Ak sa usilujem o dobro obce (a moje úsilie vychádza 
zo starosti o seba), tak prospievam z dobrého stavu celej obce. V tomto zmysle 
je starosť o seba odmenou za spásu obce.17 Človek pomáha sám sebe len do tej 
miery, do akej pomáha ostatným členom spoločenstva (na tomto princípe sa 
zakladá spravodlivé zriadenie v Ústave). Skutočné sebapoznanie vedie k záchra-
ne celej obce – sám seba zachránim, ak zachránim obec. (3) Posledná podoba 
vzťahu medzi starosťou o seba a starosťou o druhých vychádza z nutného dô-
sledku: Vďaka starosti o seba duša poznáva to, čo je (svoju bytostnú podstatu), 
a zároveň to, čo vie, resp. čo vždy vedela. Na tomto princípe sa zakladá platónske 
rozpomínanie (gr. anamnésis). 

V kultúre seba samého sa vzťah medzi starosťou o seba a starosťou o druhých 
mení (Foucault, 2001, s. 170).18 „Ja“, o ktoré sa subjekt stará, už nie je jedným 
z prvkov. Nie je prvkom, ktorý privedie subjekt k inému prvku, napr. k Dru-
hému alebo k  Obci. „Ja“ je jediným a  konečným cieľom starosti o  seba. „Ja“ 
vykonáva všetky činnosti výhradne na sebe samom. V starosti o seba je „ja“ svo-
jím vlastným predmetom i cieľom. Prax seba samého sa už netýka dvoch ľudí, 
ktorých spája dialektická láska medzi majstrom a žiakom. Prax seba samého je 
prepojená s celou sieťou sociálnych vzťahov, v ktorých majstrovstvo v určitom 
slova zmysle pretrváva, ale okrem neho sú prítomné aj iné formy vzťahov. Sub-
jekt sa už nemusí starať o seba kvôli tomu, aby mohol zaujať adekvátne politické 
postavenie v obci (ako v Platónovom Alkibiadovi), ale musí sa starať o seba kvôli 
sebe samému. Starosť o seba nie je nevyhnutným predpokladom pre to, aby sa 
Markus Aurélius mohol postarať o blaho svojej ríše. Dochádza k nenápadnej, ale 
dôležitej zmene v chápaní starosti: Markus Aurélius rozumie tomu, že o blaho 
svojej ríše sa môže postarať do takej miery, do akej je schopný starať sa o seba 
samého (Foucault, 2001, s. 198). Inými slovami, starosť o seba už nie je pod-
mienkou starosti o druhých – jednu starosť nemôžeme oddeliť od druhej.
17  Spása (gr. sótéria) nemá v tomto kontexte kresťanský význam, ale označuje akýsi „prechod“, napr. prechod 
od zlého k dobrému, od nečistého k čistému apod. – spása je situovaná na hranici medzi životom a smrťou, 
medzi morálnym a nemorálnym, medzi týmto a iným svetom atď. (Foucault, 2001, s. 174–176)
18  Foucault poznamenáva (Foucault, 2001, s. 170), že jeden z najdôležitejších momentov v histórii praktík 
seba samého a možno aj v histórii antickej kultúry sa spája so zmenou nazerania na subjekt – s uvidením 
„ja“ (de voir le soi). 
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Práve v tomto duchovnom prostredí sa zrodí myšlienka „umenia života“ (gr. 
techné tú biú) ako reflektovaného návodu na to, ako má človek viesť svoj život – 
hovorí Foucault. Život sa stáva predmetom umenia (gr. techné), ktorého cieľom 
je tak, ako v iných oblastiach umenia (od sochárstva až po politiku alebo bás-
nictvo), krásne a dobré dielo.19 Takéto dielo musí zodpovedať určitej forme, t. j. 
určitému štýlu života (gr. bios). 

Foucault sa v Hermeneutike subjektu pokúša opísať pomerne komplikovaný 
fenomén kultúry seba samého, ktorý vychádza zo sókratovskej starosti o seba 
a počas helenizmu a rímskeho cisárstva sa rozšíri do autonómnej praxe seba sa-
mého (Foucault, 2001, s. 428–430). V klasickej gréckej kultúre zapĺňalo umenie 
života medzeru, ktorú vytvorila obec, zákon alebo náboženstvo v snahe orga-
nizovať ľudský život. S určitým zjednodušením by sme mohli povedať, že ume-
nie života bolo prejavom slobody, ktorú uplatňoval subjekt voči sebe samému. 
V tomto duchu nabádal Sókratés Alkibiada k starosti o seba: Nemôžeš rozvíjať 
umenie politiky, ak sa nezačneš zaoberať sám sebou! Starosť o seba bola považo-
vaná za nevyhnutnú podmienku umenia existencie. 

Počas helenizmu dochádza k zásadnému obratu: Starosť o seba už nie je ne-
vyhnutným prvkom umenia, či techniky života. Starosť o seba nie je činnosť, 
ktorú musí človek vykonať, ak chce uplatniť správnu techniku života. Starosť 
o  seba sa mení v  tom zmysle, že odteraz preniká skrz naskrz celým umením 
života. Človek sa nemusí starať o  seba kvôli tomu, aby pochopil, ako má žiť. 
Umenie života sa stáva súčasťou autonomizovaného rámca starosti o seba. Je to 
hľadanie osobnej etiky (Foucault, 2000f, s. 156–157). Až v tomto prostredí sa 
môže objaviť predstava života ako „skúšky“. Človek musí prežiť svoj život takým 
spôsobom, že sa stará o seba, že sa stará o vlastné „ja“ v každej fáze svojho života 
až do tajomného momentu konca (staroba, smrť, nesmrteľnosť). To, čo človek 
získa vďaka techné, je odmena za život v skúške – je to vzťah seba k sebe samému. 
Umenie života (gr. techné tú biú) – spôsob, ako má človek pristupovať k udalos-
tiam, ktoré prináša život – je odteraz zasadené do centra starosti o seba, ktorá je 
všeobecnou a absolútnou činnosťou. Človek sa nestará o seba kvôli tomu, aby žil 
lepšie, rozumnejšie, alebo aby sa vedel lepšie starať o druhých (ako Alkibiadés). 
Človek musí žiť tak, aby si vytvoril najlepší možný vzťah k sebe samému. Človek 
19  Myšlienka, že človek môže urobiť zo svojho života dielo umenia, vychádza z Nietzscheho. Foucault ju 
spája nielen s antickou kultúrou seba samého, ale aj s niektorými prúdmi moderného myslenia; porov. napr. 
Baudelairovu predstavu, že umelec nehľadá večné a krásne v absolútne, ale v prítomnej chvíli – preto ne-
smie vyčkávať, ale musí aktívne pretvárať prítomný svet svojou vôľou; porov. Foucautlovu poznámku, že 
pre Baudelaira je moderna vzťah k prítomnosti a zároveň vzťah k sebe samému (Foucault, 2000e, s. 87–90). 
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žije „pre seba samého“, ale toto „pre“ má úplne iný význam, ako mu pripisujeme 
my, keď hovoríme že niekto „žije iba pre seba“. Človek žije so vzťahom k sebe 
samému ako so základným projektom svojej existencie, ako s ontologickou pod-
porou – preto musí nachádzať, zdôvodňovať a ovládať techniky existencie. 

Starosť o seba sa stáva umením seba samého – umením vlastnej existencie. 
Už to nie je prostriedok k dosiahnutiu niečoho dôležitejšieho, či vyššieho, ale je-
diný cieľ. Základná otázka umenia života v kultúre seba samého znie: „Čo mám 
robiť, aby som žil správne?“, resp. „Čo mám robiť, aby sa moje ja stalo a zostalo 
tým, čím by malo byť?“ (Foucault, 2001, s. 171). Dôsledkom takto položenej 
otázky je postupné vstrebávanie filosofie do spirituality – vstrebávanie mysle-
nia zameraného na pravdu do transformácie modu života, ktorý chce subjekt 
dosiahnuť.20 Pre umenie života je zásadná metanoia (premena myslenia) – stále 
naliehavejšia je otázka: „Ako musím transformovať svoje vlastné ja, ak chcem 
získať prístup k pravde?“ V tomto bode vstupuje do hry parrhésia („hovorenie 
pravdy“), ktorá sa stane hlavnou témou nasledujúceho Foucaultovho kurzu na 
Collège de France.21 
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