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/10/
ZMYSEL ŽIVOTA

Snáď vám už prišla na um myšlienka, že na ničom vlastne
nezáleží, pretože o dvesto rokov budeme všetci mŕtvi. Je
to zvláštna myšlienka, pretože nie je jasné, prečo z faktu,
že o dvesto rokov budeme všetci mŕtvi, vyplýva, že na
ničom z toho, čo robíme, nezáleží.

Pravdepodobne tu ide o predstavu, že život je akýmsi
druhom pretekov, zápasíme o dosiahnutie našich cieľov,
o to, aby sme z našich životov niečo urobili, no má to zmy-
sellen vtedy, ak to, čo sme dosiahli, bude trvalé. Žiaľ, ne-
bude. Aj keď vytvoríte veľké literárne dielo, ktoré budú
čítať aj o tisíc rokov, môže sa stať, že slnečná sústava vy-
chladne, univerzum sa zmrští alebo zanikne a všetky stopy
vášho úsilia zmiznú. V žiadnom prípade nemôžeme dúfať
ani len v zlomok nekonečnosti tohto druhu. Ak vôbec
existuje nejaký zmysel, ku ktorému máme smerovať,
musíme ho nájsť v rámci našich vlastných životov.

Prečo je v tom nejaký problém? Môžete predsa
vysvetliť zmysel väčšiny vecí, ktoré robíte. Pracujete, aby
ste zarobili peniaze a mohli podporovať sám seba a snáď
i svoju rodinu. Stravujete sa, pretože ste hladný, spíte,
pretože ste unavený, prechádzate sa alebo telefonujete
s priateľom, lebo sa vám to páči, čítate noviny, aby ste sa
dozvedeli, čo sa deje vo svete. Ak by ste nerobili niektorú
z týchto vecí, cítili by ste sa biedne; takže čo za veľký
problém.

Problém je v tom, že i keď existujú zdôvodnenia a vy-
svetlenia väčšiny vecí, veľkých i malých, ktoré v živote
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robíme, ani jedno z nich nevysvetľuje, o čo ide v našom
živote ako celku - celku, "ktorého časťami sú tieto akti-
vity, úspechy a neúspechy, snahy a sklamania. Keď o celej
veci rozmýšľate, zdá sa, že niet dôvodu, prečo to robiť. Ak
sa na to pozriete zvonka, nevadilo by, keby ste vôbec ne-
existovali. A po zaniknutí vašej existencie by vôbec
nezáležalo na tom, že ste existovali.

Pravda, na vašej existencii záleží iným ľuďom - vašim
rodičom a ďalším, ktorí sa o vás zaujímajú, ak to však
vezmeme ako celok, ani ich životy nemajú zmysel, takže
koniec koncov nezáleží na tom, že im záleží na vás. Im
záleží na vás a vám záleží na nich, a to môže dať vášmu
životu pocit významnosti, lenže to sa takpovediac len
navzájom kryjete. Ktokoľvek existuje, má isté potreby
a záujmy, vďaka ktorým mu v rámci jeho života záleží na
istých veciach a ľuďoch. Lenže nezáleží na celej veci.

Záleží však na tom, že na tom nezáleží? "Tak čo
vlastne?", môžete sa opýtať. "Stačí, že záleží na tom, aby
som prišiel na stanicu pred odchodom vlaku, alebo na
tom, že som nezabudol nakŕmiť mačku. Nepotrebujem
viac, len aby to fungovalo." Toto je vynikajúca odpoveď.
Účinná je však len vtedy, ak sa reálne môžete vyhnúť
tomu, aby ste raz zdvihli zrak a opýtali sa, aký je vlastne
zmysel celej veci. Pretože ak to raz urobíte, vystavíte sa
možnosti, že váš život nemá zmysel.

Myšlienka, že o dvesto rokov budeme mŕtvi, je práve
spôsob, ako vidieť svoj život vo väčšom kontexte, takže
zmysel našich vecí v jeho rámci stráca na význame - zdá
sa, že väčšia otázka ostáva nezodpovedaná. No čo ak váš
život ako celok má zmysel vo vzťahu k niečomu väčšiemu?
Bude to znamenať, že predsa len nebol nezmyselný?

Existujú rozličné spôsoby, ako váš život môže mať
väčší zmysel. Môžete byť súčasťou politického alebo so-
ciálneho hnutia, ktoré zmenilo svet k lepšiemu, na
prospech budúcich generácií. Môžete pomôcť zabezpečiť
dobrý život vašim vlastným deťom a ich potomkom. Alebo
si môžete myslieť, že váš život nadobudne zmysel v ná-
boženskom kontexte, takže ten život na Zemi bol len prí-
pravou na večnosť v priamom kontexte s Bohom.
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Už som naznačil, v čom je problém, pokiaľ ide o zmy-
sel, ktorý závisí od vzťahov k iným ľuďom, i k ľuďom vo
vzdialenej budúcnosti. Ak život má zmysel ako časť nie-
čoho väčšieho, je možné pýtať sa na to väčšie, pýtať sa,
v čom je zmysel toho väčšieho. Buď existuje odpoveď
odkazujúca na niečo väčšie, alebo neexistuje. Ak existuje,
jednoducho zopakujeme otázku. Ak neexistuje, naše hľa-
danie zmyslu skončilo objavením niečoho, čo nemá zmy-
sel. Ak je táto absencia zmyslu akceptovateľná na niečo
väčšie, čoho časťou je náš život, prečo by nebola akcepto-
vateľná na náš život ako celok. Prečo náš život nie je v po-
riadku, ak nemá zmysel? A ak nie je akceptovateľný tam,
prečo má byť akceptovateľný ako súčasť väčšieho kontex-
tu. Prečo nesmieme pokračovať v kladení otázky: "V čom
je zmysel toho všetkého?" (ľudských dejín, striedania ge-
nerácií alebo niečoho iného).

Pri odvolávaní sa na náboženský význam života ide
o niečo tak trochu odlišné. Ak ste presvedčený, že význam
vášho života pochádza z uskutočnenia účelu stanoveného
Bohom, ktorý vás miluje a ktorého nahliadate vo večnosti,
nie je pravdepodobne vhodné pýtať sa: "Aký je zmysel
tohto všetkého?" Vychádzame z toho, že to je niečo, čo má
zmysel samo v sebe, a nemôže mať účel mimo seba. Z to-
ho istého dôvodu tu však vyvstávajú iné problémy.

Idea Boha je zrejme ideou niečoho, čo môže vysvetliť
všetko ostatné bez toho, aby bola sama vysvetlená. Je však
veľmi ťažké pochopiť, ako takáto vec môže existovať. Ak
položíte otázku "Prečo je svet takýto?" a ponúknu vám
náboženskú odpoveď, ako vám možno zabrániť, aby ste sa
znova neopýtali: "A prečo je to pravda?" Aká by to musela
byť odpoveď, aby raz navždy ukončila všetky vaše otázky
typu "prečo"? Ak môžu raz skončiť, prečo nemohli skončiť
už skôr?

Zdá sa, že ten istý problém sa objavuje, keď sa Boh
a Jeho účely vydávajú za ultimatívne vysvetlenie hodnoty
. a významu vašich životov. Podľa tohto názoru naše životy
realizujú účel stanovený Bohom, a to im dáva taký zmysel,
ktorý si už nevyžaduje alebo nepripúšťa žiaden ďalší zmy-
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seI. Predpokladá sa, že sa už nebudeme pýtať: "A v čom je
zmysel Boha?", ani "A v čom je vysvetlenie Boha?".

Lenže mojím problémom - tak ako je problémom
úloha Boha ako ultimatívneho vysvetlenia - je, že nie som
si istý, o čo ide. Môže byť reálne niečo, čo dáva zmysel
všetkému inému tým, že to zahŕňa, čo však samo nemôže
mať alebo nepotrebuje nijaký zmysel? Niečo, na zmysel
čoho sa nemôžeme pýtať zvonku, pretože niet vonkajšku?

Ak vychádzame z toho, že Boh dáva našim životom
zmysel, ktorému nerozumieme, nie je to pre nás veľká
útecha. Boh ako ultimatívne zdôvodnenie, podobne ako
Boh ako ultimatívne vysvetlenie môžu byť nepochopiteľ-
nou odpoveďou na otázku, ktorej sa nemôžeme zbaviť.
Na druhej strane je možné, že práve o to ide, a ja jed-
noducho nie som schopný pochopiť náboženské idey. Je
možné, že viera v Boha je vierou v inteligibilnosť univer-
za, nie však pre nás.

Nezaoberajme sa už touto otázkou a vráťme sa
k menším dimenziám ľudského života. Aj keby bol život
ako celok bez zmyslu, niet sa čím znepokojovať. Stačí, že
to zistíme, a môžeme žiť ďalej ako predtým. Trik spočíva
v tom, pozerať sa na to, čo je pred nami, a dovoliť zdô-
vodneniam, aby dospeli ku koncu vo vnútri nášho života a
vo vnútri života iných, s ktorými sme spätí. Ak sa sám seba
zakaždým pýtate "V čom je však zmysel byť vôbec na-
žive?" - či už ste študent, obchodník. alebo ktokoľvek -,
odpovedzte si takto: "Niet v tom žiadneho zmyslu. Neva-
dilo by, keby som neexistoval, alebo keby som sa nestaral
o nič. Ja však žijem. A to je všetko."

Niekto považuje tento postoj za úplne uspokojujúci.
Niekoho to trápi, i keď sa tomu nemôže vyhnúť. Casťou
problému je, že niektorí z nás majú nevyliečiteľný sklon
brať samých seba príliš vážne. Chceme, aby na nás
záležalo "zvonka". Ak naše životy ako celok sa zdajú byť
nezmyselné, potom časť z nás je nespokojná; tá časť,
ktorá sa vždy pozerá na seba, na to, čorobíme. Veľa ľud-
ských snažení, predovšetkým tých v službách vážnych am-
bícií, v ktorých ide nielen o pohodlie a prežitie, získava
časť energie z pocitu dôležitosti - z pocitu, že to, čo
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robíte, nie je dôležité len pre vás, ale je to dôležité vo
väčšom meradle. Ak sa tohto zriekneme, hrozí nám, že
stratíme vietor z plachiet. Ak život nie je to ozajstné, to
vážne, a na jeho konci vidíme len hrob, tak je vari trochu
smiešne, keď sa budeme tváriť tak dôležito. Na druhej
strane, ak už nedokážeme sami seba brať vážne, bolo by
azda lepšie, keby sme sa vyrovnali s tým, že sme smiešni.
Zivot môže byť nielen nezmyselný, ale aj absurdný.


