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NáplÀ Ïivota není jeho smysl

Má ná‰ Ïivot nûjak˘ smysl?
âekal jsem, aÏ mne odvede stráÏ, a zatím jsem se díval oknem na nádvoﬁí
vûznice. V malé místnosti se zde scházím se skupinou muÏÛ, kteﬁí chtûjí
poznat nûco bliÏ‰ího o Bohu, o víﬁe v nûj. Jdu si s nimi povídat, ale doprovodit mne musí dozorce.
Pﬁem˘‰lím, o ãem s nimi budu dnes hovoﬁit. KaÏd˘ z nich vypadá docela
normálnû. V jejich Ïivotû v‰ak nastal okamÏik, kdy udûlali nûjak˘ ãin, kter˘
pﬁetrhl jejich Ïivot svobodn˘ch lidí. Proã k tomu do‰lo? Jak˘ byl ﬁetûz pﬁíãin
a následkÛ?
UÏ vím, jakou jim poloÏím otázku: „V ãem jste vidûli smysl svého Ïivota tam venku, neÏ jste se dostali sem?“ Bylo tam 12 muÏÛ mezi 20 – 40 lety.
Chvíli se na mne udivenû dívali ... Potom se rozhovoﬁili:
„No, smysl... v ãem jsem vidûl smysl Ïivota... Co nejvíce si jej uÏít.
Kamarádi, dûvãata a tak...“
„Já? – Já jsem Ïil s na‰ima na statku. Byla tam dﬁina, o takov˘ch vûcech
jsem nepﬁem˘‰lel...“
Tﬁetí – je‰tû mladík – se usmívá koutkem úst: „No, pﬁece – chtûl jsem
mít peníze. Za nû uÏ se dá poﬁídit v‰echno. Chtûl jsem mít pﬁedev‰ím hodnû
penûz...“ A takhle odpovídali témûﬁ v‰ichni.

NáplÀ Ïivota není jeho smysl
Nûkdo se ov‰em ohradí a ﬁekne: „Prosím vás, vÏdyÈ to nejde takhle
zev‰eobecÀovat. Pro kaÏdého je smyslem Ïivota nûco jiného. Pro nûkoho je
to manÏelka, manÏel, rodina, dûti... Jin˘ je nad‰en˘ konstruktér nebo spûchá
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Jak˘ je skuteãn˘ smysl Ïivota – ví to vÛbec nûkdo?
na zahradu, která je pro nûj v‰ím... Pro nûkoho je nepﬁedstavitelné Ïít bez
sportu... Kolik lidí vidí smysl svého Ïivota v hudbû nebo... také ve sluÏbû
pro druhé. Pro lékaﬁe nebo o‰etﬁovatelku b˘vá ãasto smyslem jejich Ïivota
práce...“
Ov‰em – ale snad jsme si ani nev‰imli, Ïe jsme hovoﬁili o „náplni Ïivota“, ne o jeho „smyslu“. Smyslem lidského Ïivota se rozumí jeho úãel
a vlastnû koneãn˘ cíl. A to je téma, o kterém chceme uvaÏovat na následujících stránkách.
Îivot lze jen proÏívat, prostû navlékat jeden den za druh˘m jako korálky
na nit Ïivota – a o nûjakém smyslu Ïivota vÛbec neuvaÏovat. Nûkdy ale pﬁijdou okamÏiky, kdy si ãlovûk takovou otázku nutnû musí poloÏit. My‰lenka,
proã zde vlastnû Ïiji, k ãemu je lidsk˘ Ïivot, jak˘ úãel má na‰e existence, se
vût‰inou objevuje ve chvílích tûÏk˘ch Ïivotních proÏitkÛ – v nemoci, úmrtí
nûkoho blízkého nebo zhroucení Ïivotních plánÛ v dÛsledku náhlé tragédie.
Vyvstává rovnûÏ s pﬁicházejícím stáﬁím a pﬁi rekapitulaci Ïivota se ãlovûk
ptá. „Proã jsem vlastnû Ïil?“

Jak˘ je skuteãn˘ smysl Ïivota –
ví to vÛbec nûkdo?
Ta otázka je stará jako lidstvo samo. Dûjiny filozofie jsou vlastnû historií hledání odpovûdí na otázku: „Proã Ïijeme?“ – „Jak˘ je cíl a smysl na‰í
existence?“
Nejde pﬁitom jen o nûjaké teoretické, nezávazné „filozofování“. Jde
o otázku, která prolíná v‰echny oblasti na‰eho Ïivota. Dot˘ká se ekologie,
zrovna tak jako v˘roby ãi snahy o prodlouÏení lidského Ïivota.
Sledoval jsem televizní debatu odborníkÛ na téma „zdraví“. Vût‰ina lidí
na otázku, která hodnota je pro nû nejdÛleÏitûj‰í, v dotaznících odpovídá:
zdraví. Dal‰í otázky v dotazníku v‰ak odhalí, Ïe to vlastnû není pravda. Na
otázku: „Pﬁijal bys práci zatûÏující tvé zdraví, napﬁ. práci v noci ãi v hor‰ím
prostﬁedí, ale za nadprÛmûrnû vysokou mzdu?“ vût‰ina dotázan˘ch odpovídá „ano“. Z toho vypl˘vá, Ïe je rozdíl mezi tím, co lidé ﬁíkají, a oã skuteãnû
usilují.
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Co v‰echno mÛÏe b˘t vyhla‰ováno smyslem lidského Ïivota
Otázka je v‰ak sloÏitûj‰í. Del‰í Ïivot – ano, ale k ãemu? Abych se mohl
o pár let déle dívat na televizi, pracovat na zahradû, tû‰il se v kruhu rodiny
z vnouãat, pokud je mám a pokud o mne stojí?

„Jeden pohled staãí,
abychom zjistili, Ïe lidské
‰tûstí má dva nepﬁátele:
utrpení a nudu.“
Arthur Schopenhauer
Je to stará otázka. Kdysi na poãátku letecké dopravy nabídla jedna letecká spoleãnost skupinû ArabÛ, Ïe je dopraví letadlem do Mekky bûhem nûkolika hodin, a tak mohou u‰etﬁit 4 dny cesty. Arabové se v‰ak s údivem
zeptali: „A co bychom ty ãtyﬁi dny dûlali?“
Jistû, kaÏd˘ si nakonec najde náplÀ sv˘ch dnÛ Ïivota. Jeden má tolik
zájmÛ, Ïe mu ãas chybí, a jin˘ sedí u piva a taky mu ãas utíká. Nûkdo ﬁekne:
„No a co. Hlavnû, Ïe je spokojen˘.“ Neboli: „Nechte kaÏdého, aby byl ‰Èastn˘, jak sám chce“.
A je to tady: To je tedy smysl lidského Ïivota? Dosáhnout ‰tûstí?

Co v‰echno mÛÏe b˘t vyhla‰ováno smyslem
lidského Ïivota
Na ostrovech v Egejském moﬁi je pﬁíjemné a témûﬁ po cel˘ rok teplé
podnebí. Na jednom z nich – Samu – uvaÏoval 300 let pﬁed Kristem
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Co v‰echno mÛÏe b˘t vyhla‰ováno smyslem lidského Ïivota
Epikuros o lidském Ïivotû: Kdy jsem spokojen˘? KdyÏ se mi dobﬁe vede.
To znamená – ﬁíká Epikuros –, Ïe naplnûním smyslu Ïivota je slast, rozko‰,
tedy nepﬁítomnost bolesti.
Kdo by popíral, Ïe si pﬁejeme b˘t radûji „zdraví a bohatí neÏ nemocní
a chudí“?
Vulgární epikureizmus ov‰em tûlesné slasti a rozko‰e vyhla‰uje za smysl
a cíl lidského Ïivota. „Jezme, pijme, protoÏe zítra zemﬁeme.“ „Co uÏijem,
mít budem, za sto let uÏ tu nebudem.“ To není názor snad jedné epochy,
n˘brÏ prostupuje celé lidské dûjiny a vrcholí v dne‰ní tzv. konzumní spoleãnosti. Epikurejská odpovûì na otázku „Proã Ïijeme?“ udûlala a stále dûlá
více ne‰Èastn˘ch lidí neÏ kter˘koli jin˘ pohled na svût. A pﬁitom se to
dokonce naz˘vá „moderní styl Ïivota“.
K takovému zpÛsobu Ïivota potﬁebujeme tﬁi vûci: ãas, peníze a zdraví.
V touze po penûzích jsou mnozí schopni podvodu i zloãinu. Velk˘ rÛst zloãinnosti po pádu totalitních vlád ve v˘chodní Evropû jen ukázal ovoce ãtyﬁicetiletého zdÛrazÀování toho, Ïe na svûtû jsme proto, abychom si „vyrobili
blahobyt“.
To, co v‰ak nejvíce usvûdãuje tento epikurejsk˘ v˘klad smyslu Ïivota
z omylu, je pﬁítomnost bolesti, nemoci a smrti v lidském Ïivotû.
Vût‰inou se tito „materialisté“ prohla‰ují za „realisty“ a pohrdavû se
vyjadﬁují o „idealistech“, ale ve skuteãnosti nevidí svût takov˘, jak˘ v celé
své sloÏitosti je.
„Jak chce ctitel rozko‰í dát slast tûÏce nemocnému, bídnému, nemocnému, vyﬁazenému ãlovûku? A tak se zaplétá do bludného kruhu: ‰Èastn˘ je
ãlovûk, kter˘ má slasti, ale slasti nemá kaÏd˘, n˘brÏ jen ten, kdo je tak ‰Èastn˘, Ïe mu to majetek, postavení, zdraví a mládí umoÏÀují. âili: ‰tûstí je ve
‰tûstí. Jsi ‰Èastn˘, kdyÏ má‰ to ‰tûstí, Ïe jsi ‰Èastn˘.“
Epikuros sám ov‰em nebyl vyznavaãem primitivní poÏivaãnosti.
ZdÛrazÀoval úlohu rozumu, kter˘ má uváÏlivû krotit vá‰nû a uÏívat jich
s mírou. Vyzvedával slasti, které ãlovûku dává vûda a umûní. Kdo jednou
okusil slast z bádání a poznání, tûÏko mÛÏe Ïít bez této slasti. A jaké slasti
poskytuje umûní! Îivot vûnovan˘ hudbû mÛÏe b˘t opravdu cele naplnûn.
To ov‰em opût hovoﬁíme o náplni, ne o smyslu Ïivota. Umûní, hudba ãi
malíﬁství mnoh˘m dává náplÀ Ïivota, a tím smysl existence.
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Na druhé stranû ﬁeky
Av‰ak ãlovûk je smrteln˘. Ná‰ Ïivot mûl poãátek a bude mít i konec.
A právû tato skuteãnost smrti tvrdû provûﬁuje kaÏd˘ pokus o odpovûì na
otázku po smyslu Ïivota. VÏdyÈ jak˘ má smysl to, co zanikne? Vûdomí
smrti ovlivÀuje sv˘m studen˘m stínem cel˘ ná‰ Ïivot, i chvíle radosti.
Epikuros se to snaÏil ﬁe‰it onou povûstnou úvahou: „Pokud jsme – není
smrti, neboÈ pﬁijde-li smrt, pak uÏ nejsme. âeho se tedy bát?“
Zapomnûl v‰ak, Ïe nejde jen o na‰i smrt, ale i o odchod tûch, kteﬁí ãasto
tvoﬁí souãást na‰eho Ïivotního ‰tûstí. Bolest a rozvrat Ïivota ãlovûku nezpÛsobuje jen jeho vlastní smrt, ale pﬁedev‰ím smrt tûch, kteﬁí jsou ãasto pro
nás smyslem na‰eho Ïivota. Je to jako daÀ za velk˘ cit a ‰tûstí. âím je vût‰í,
tím je vût‰í bolest pﬁi jeho ztrátû.
Dále jsou zde je‰tû okolnosti, na které nemáme vÛbec Ïádn˘ vliv a které
mohou velice krutû zasáhnout do slastí naplnûného Ïivota. Jsou to války,
revoluce a politické pﬁevraty.
V Evropû byla jednou jedna bohatá matka, která mûla pûknou dceru.
Chtûla pro ni to nejlep‰í – bohatého a urozeného Ïenicha, aby byla její dcera
‰Èastná. Skuteãnû jí ho na‰la a byla svatba – královská svatba. Jaké ‰tûstí...!
Pro matku bylo ‰tûstím, Ïe zemﬁela dﬁíve, neÏ se mohla dovûdût, Ïe její zeÈ
i dcera skonãili na popravi‰ti s useknutou hlavou. Víme, Ïe ta matka byla
rakouská císaﬁovna Marie Terezie, dcera Marie Antoinetta a její muÏ francouzsk˘ král Ludvík XVI. Jejich ‰tûstí smetla Francouzská revoluce.
Jak se vyrovnat s takov˘mi stíny Ïivota? Bylo by pro nás ‰tûstí, kdyby se
nás taková ne‰tûstí nedot˘kala.

Na druhé stranû ﬁeky
Smysl Ïivota byl tedy hledán jinde – na „opaãné stranû ﬁeky“. Ne ve
slastech tûla, ale v sebekázni du‰e. Nejde o to usilovat o slasti, vÏdyÈ o ty tû
mÛÏe pﬁipravit nemoc, ne‰tûstí nebo okolnosti. Jde o to usilovat o pevnou
vnitﬁní odolnost, aby byl jedinec odoln˘ právû proti tûm nárazÛm zvenãí.
K tomu dospûl i Siddhárta Gautama – mladík z velice zámoÏné rodiny,
Ïijící v paláci na bﬁehu Gangy v Indii, kde se také asi v roce 563 pﬁ. Kr.
narodil. Jednou vycházel z paláce, kde trávil celé své dûtství a mládí, a potkal vetchého starce. „Kdo to je?“ ptá se. „Star˘ muÏ,“ dostal odpovûì.
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Na druhé stranû ﬁeky
„KaÏd˘ pﬁece jednou zestárne.“ „Bûda mládí, bude zniãeno stáﬁím,“ zvolal
mladík. Pak uvidûl ãlovûka nakaÏeného morem a zabûdoval: „Bûda zdraví –
je zniãeno nemocí.“ A kdyÏ usly‰el velk˘ náﬁek, protoÏe pﬁicházel pohﬁební
prÛvod, zaplakal: „Bûda Ïivotu, smrt ho zniãí.“

„My‰lenka, Ïe jsme
na svûtû pro dosahování
rozko‰e a blahobytu,
je filozofie pro
stádo vepﬁÛ.“
Albert Einstein
Tento mladík ode‰el ve sv˘ch 29 letech z paláce, aby nalezl v˘chodisko
„z temnot zniãení“. Po urãitém ãase ho údajnû na‰el. Stává se „osvícen˘m“ –
tedy „BUDDHOU“.
Co objevil? Bolest zpÛsobuje na‰e touha – ÏízeÀ po radostech, po Ïivotû,
po moci. Abychom skoncovali s bolestí, musíme uhasit svou ÏízeÀ nebo zru‰it svou touhu. Je tﬁeba vylouãit pﬁání slasti, zﬁíci se jí a nedat jí prostor. Pak
nebude ani bolest ze ztrát ãi zklamání.
O nûkolik staletí pozdûji uãili podobnû stoikové: „Jde o to dosáhnout
takového stavu, aby nás nic na svûtû z toho neotﬁesitelného klidu nevytrhlo.“
Stoik Epiktet ﬁíkal: „KdyÏ se ti rozbije vzácná hlinûná nádoba, ﬁekni: To nic
8
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Na druhé stranû ﬁeky
není. KdyÏ ti pojde tvÛj oblíben˘ psík, ﬁekni: To nic není. A tak mluv pﬁi
kaÏdé ztrátû. Nakonec bude‰ stát u svého umírajícího dítûte a nedotkne se to
klidu tvého nitra.“
Odolnost a stateãné sná‰ení ran Ïivota je jistû Ïádoucí, ale necítit bolest
pﬁi úmrtí Ïeny ãi dítûte – to je pﬁece nûco nelidského, nepﬁirozeného. To Ïe
by mûl b˘t smysl Ïivota?
Seneca (mimo mnoha jin˘ch textÛ) napsal: „Lépe by bylo ãlovûku, aby
se vÛbec nenarodil, a kdyÏ se jiÏ narodil, aby brzy zemﬁel.“ To by znamenalo, Ïe smyslem Ïivota je odmítnutí Ïivota.
MoÏná tak mÛÏeme lépe porozumût dÛvodu, proã tisíce IndÛ Ïijí na ulicích Bombaje a Kalkaty a nikdo se o nû nezajímá. Îe by snad dosáhli cíle
stanoveného Buddhou – bolest je nezraÀuje, nedot˘ká se jich?
Tento zpÛsob ﬁe‰ení otázky smyslu Ïivota je vlastnû útûkem pﬁed svûtem, kter˘ je krut˘. StoikÛm se zdá, Ïe svût nelze zmûnit, a proto musím
zmûnit sám sebe. Z labyrintu svûta do ráje srdce. Ano, to je Komensk˘, ale
o pﬁibliÏnû 2000 let pozdûji neÏ Buddha a stoikové.
Problém tedy zÛstává. Jak˘ je v‰ak smysl lidského Ïivota, lidského úsilí
a práce, kdyÏ hordy hrub˘ch ÏoldnéﬁÛ rozdupou i ty nejvût‰í kulturní v˘tvory lidského ducha? KdyÏ násilí a váleãná vﬁava rozvrátí i to prosté lidské
‰tûstí?
Mûl by b˘t nûjak˘ jin˘ svût – jiné pomûry, ﬁíkali si mnozí.
V Anglii Thomas More (1478-1535) pí‰e své vize o ideální zemi, kde
vládne ‰tûstí a v‰eobecn˘ blahobyt, o zemi bez boháãÛ a chudákÛ. Nazval tu
zemi „Utopie“, latinsky to vlastnû znamená „místo, které není“.
Podobnû uvaÏoval v Itálii Tomaso Campanella ve spise „Sluneãní stát“.
Byly to krásné sny o dokonalém svûtû, velké cíle – bez cest.
Renezanãní myslitelé hledali smysl Ïivota ãlovûka v jeho díle, které pﬁesáhne jeho existenci a pﬁetrvá vûky. Hledali ho ve slávû. Jistû – uchvacují
nás Tizianovy obrazy, Michelangelovy sochy ãi Danteho básnû. Ale kolika
jedincÛm je dáno takové nadání? Ti ostatní snad Ïili zbyteãnû? A co úsloví:
„V‰echna sláva – polní tráva!“
Zaãíná 19. století. V rozbahnûn˘ch polích u vesnice Waterloo konãí
NapoleonÛv sen o svûtovládû. To, co bylo smyslem jeho Ïivota, se hroutí.
A jako zajatec na ostrovû sv. Heleny si povzdechne: „Nebylo by pro národy
lep‰í, kdybych se vÛbec nenarodil?“
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Nadûje – oãekávání a zklamání

Nadûje – oãekávání a zklamání
Rodí se nov˘ vûk. Deset let po Waterloo – v r. 1825 – se v Anglii staví
první parní Ïeleznice na svûtû. Je to dílo George Stephensona, kter˘ také pﬁi
první jízdû sám ﬁídí lokomotivu. Zaãíná století páry, objevÛ a vynálezÛ.
Objevuje se my‰lenka „pokroku“. „Ta cesta, kterou T. More nebo T.
Campanella neznali, to je pﬁece vûda a technika,“ ﬁíkají si mnozí. „Smysl
lidského Ïivota je ve stálém rÛstu ve vûdûní a ovládání toho, co ãlovûka
ohroÏuje a niãí jeho ‰tûstí – jako jsou nemoci, hladomory a války.“
Zdálo se, Ïe se naplÀuje optimistická víra osvícencÛ v lidsk˘ rozum
a neustál˘ pokrok, kter˘ zavr‰í sen Francouzské revoluce: volnost, rovnost,
bratrství.
A pokrok opravdu byl. Vznikaly továrny na v˘robu stovek rÛzn˘ch vûcí,
které lidé nikdy dﬁíve neznali. Vlastníci fabrik bohatli. A hle – opût zde byl
problém: na jedné stranû bída, a na druhé bohatství. „Tady jsou paláce, tady
podkroví, tady sytí, tady hladoví...,“ kritizuje básník.
Pokrok byl ve v‰em. KdyÏ se rytíﬁ u Grunwaldu rozmáchl meãem, mohl
zabít nanejv˘‰ jednoho protivníka. MaximÛv kulomet udûlal z bitev první
svûtové války hromadná lidská jatka.
To Ïe by byl nakonec smysl a cíl lidského rozumu? „Ne, ne – je‰tû je
zde ﬁe‰ení problému zvaného smysl lidského Ïivota!“ volají ti, kteﬁí se drÏí
my‰lenky, Ïe ãlovûk je zde proto, aby si vytvoﬁil ráj na zemi. ¤e‰ení se jmenuje „proletáﬁská revoluce“.
„Filozofové svût jen vykládali, je nutné jej zmûnit.“ Takové pﬁedsevzetí
si do svého deníku zapsal mlad˘ novináﬁ Karel Marx. Kdo to bude – a jak
zmûní svût? Budou to dûlníci, proletáﬁi, kteﬁí nemají co ztratit – jen své
okovy. Tím, Ïe vezmou továrny burÏoazii a udûlají z ní také dûlníky, tím ji
vlastnû osvobodí.
Osvobodí ji od lpûní na mamonu. „Tak jako jelen touÏí po vodû, tak burÏoa Ïízní po zisku,“ popisuje Marx pocity kapitalisty.
Podle Marxe je smysl Ïivota v tvoﬁivé, svobodné práci – pro práci samu,
pro radost z práce. Nic proti tomu, jenÏe – zase je zde ﬁeã o náplni Ïivota, ne
o cíli, smyslu. Jinak to znamená: kdyÏ Ïijeme, musíme ten ãas nûãím vyplnit –
tedy prací.
V roce 1917 zaãal bol‰evickou revolucí v Rusku vpravdû grandiózní
experiment, kter˘ mûl dokázat, Ïe lidstvo mÛÏe na zemi vytvoﬁit ideální svût
10

Edice ZD

ZD_Îivot

4.6.2009 9:15

Stránka 11

Nadûje – oãekávání a zklamání

„Otázka po smyslu Ïivota.
Ptá‰ se, má to vÛbec
smysl – klást si takovou
otázku?
Odpovídám:
Kdo má svÛj Ïivot i Ïivot
sv˘ch bliÏních za nûco
nesmyslného, ten je nejenom
ne‰Èastn˘,
ale témûﬁ
neschopn˘ Ïít.“
Albert Einstein
rovnosti, blahobytu a bratrství. Ideologové této epochy hlásali: „Smysl Ïivota ãlovûka je v uskuteãÀování této vize a práce pro ni.“
Edice ZD
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Nadûje – oãekávání a zklamání
Nakonec se to v‰ak celé nûjak zvrtlo – a cílem se stal ten dﬁíve kritizovan˘ „burÏoazní styl Ïivota“. Vzpomínáme si na hesla: „Blahobyt dokáÏem
vyrobit!“ „Dohonit a pﬁedhonit.“ Koho a v ãem? No pﬁece kapitalistick˘
západ v mnoÏství vûcí, které si mÛÏeme koupit. Tento pokus skonãil krachem pﬁedev‰ím tam, kde zaãal – v Rusku i ve v‰ech státech, které se po 2.
svûtové válce dostaly do sféry jeho vlivu. Systém státního hospodáﬁství se
zhroutil a nikdo ho nehájil. Lidé v˘chodních zemí totiÏ pokukovali po
Západu s jeho blahobytem.
Kruh dûjin jako by se uzavﬁel. Epikuros by mûl radost. Jeho filozofie
tanãí svÛj vítûzn˘ tanec na troskách vzne‰en˘ch ideí stoikÛ, utopistÛ, humanistÛ, osvícencÛ i marxistÛ.
Lidsk˘ rozum dokázal vytvoﬁit televizi, ale je dÛvod k jásotu, kdyÏ
v˘sledkem toho je – Ïe stamiliony lidí tráví ãas sledováním naivních ãi brutálních pﬁíbûhÛ? V ﬁadách intelektuálÛ vládne jiÏ od doby 1. svûtové války
skepse, kdyÏ vidí, Ïe „moudrost se stala nepraktickou a praxe nemoudrou“.
K ãemu velké my‰lenky, kdyÏ davy se valí na Emanuellu? K ãemu velké
ideály o svobodû, jestliÏe lidé mají radûji jist˘ krajíc chleba a zaji‰tûn˘
dÛchod, aÈ uÏ ho zajistí kdo chce a za jakoukoliv cenu, tﬁeba i nového
otroctví?
Smysl Ïivota? Je vÛbec nûjak˘? Nebo mûl pravdu Macbeth, kdyÏ proklíná Ïivot jako „pﬁíbûh nesmysln˘, kter˘ koktá blb“? Jak˘ by mûl b˘t smysl
lidského Ïivota, bereme-li v úvahu to v‰e málo, co jsme si ﬁekli, i nekoneãnû
vût‰í obtíÏe Ïivota, o kter˘ch jsme se ani nezmínili, protoÏe jsou to jen na‰e
osobní problémy?
Rozhodnû by smysl Ïivota mûl b˘t nezávisl˘ na tom, kdy ãlovûk zemﬁe,
zda ve dvaceti nebo v devadesáti. Nezávisl˘ na na‰em zdraví. Jeho naplnûní
by nemûly zmaﬁit ani spoleãenské pﬁevraty, ba ani jednání vût‰iny lidstva,
a jiÏ vÛbec by nemûl b˘t závisl˘ na bohatství.
Takov˘ smysl Ïivota skuteãnû existuje. Ale není moÏné na nûj narazit
uvaÏováním nebo experimentováním aÈ v Ïivotû vlastním ãi v Ïivotû
milionÛ.
Byl zde kdysi král, kter˘ nám zanechal zprávu o svém hledání smyslu
Ïivota. Zkusil v‰echno, co si ãlovûk mÛÏe na svûtû dopﬁát. Rozko‰e tûla
i du‰e ... tvÛrãí ãinnost, moc i slávu ..., aby nakonec prohlásil: „V‰echno je
marnost.“ ProtoÏe v‰echno pomine. Ano, byl to král ·alomoun.
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Skuteãná odpovûì existuje
Jistû, mÛÏe‰ naplnit svÛj Ïivot krásn˘mi vûcmi, záÏitky, pocity i u‰lechtilou prací. Nakonec se v‰ak nevyhne‰ tomu, aby tû nepﬁepadla zneklidÀující
my‰lenka: „Jak˘ to v‰echno má – ãi mûlo – smysl?“ Vûda na to nemÛÏe dát
odpovûì. VÏdyÈ vysvûtlení, Ïe Ïivot a smrt je jen látková pﬁemûna, uspokojí
jen nûkolik intelektuálÛ majících potû‰ení z tragiãna, av‰ak ne normálního
ãlovûka. Lidské srdce touÏí po odpovûdi. Jak˘ je skuteãn˘ smysl toho, Ïe
jsem byl povolán k Ïivotu? Proã Ïiji?

Skuteãná odpovûì existuje
Skuteãná odpovûì nám musela b˘t zjevena, sami jsme na ni nebyli
schopni pﬁijít – jak nám ukazují dûjiny hledání odpovûdi na tuto otázku.
„Znát odpovûì na tuto otázku – znamená b˘t náboÏensky zaloÏen,“ ﬁíká
Albert Einstein.
Odpovûì na otázku, proã jsme na svûtû, je na této zemi známá nejménû
4000 let. Je obsaÏena v poselství Bible. V Bibli v‰ak není v˘raz „smysl
Ïivota“, nahrazuje jej slovo „zaslíbení“.
Apo‰tol Petr napsal: „Jsou nám dána veliká a drahá zaslíbení...“ Jaká?
JeÏí‰ Kristus ﬁekl: „Já vám dám pokoj, kter˘ vám svût nemÛÏe dát.“
Nepotﬁebujeme velké bohatství, ale spokojenost. ·alomoun nám ﬁekl, Ïe
nespokojen˘ boháã je vlastnû velk˘ chudák. Proã mám b˘t spokojen˘
i s mal˘m kusem koláãe, kter˘ se na mû v tomto Ïivotû dostal? âtûme
JeÏí‰Ûv slib: „Kdo vûﬁí ve mne, i kdyby zemﬁel, bude mít vûãn˘ Ïivot ... Já
ho vzkﬁísím v poslední den ...“
Smyslem Ïivota je poznání Boha a pﬁijetí jeho zaslíbení vûãného Ïivota.
To byla síla i pro Komenského, která mu dopﬁávala obstát v tûÏk˘ch osobních ztrátách i v hroutících se nadûjích na návrat do vlasti, z které ho vyhnaly politické pﬁevraty.
Do dvacátého století jsme vtanãili v rytmu valãíku s velk˘m optimizmem. Toto století v‰ak konãí velk˘mi obavami, deziluzí a zklamáním. Proã?
ProtoÏe ãlovûk na své cestû od Boha ztratil vûdomí toho nejdÛleÏitûj‰ího –
proã Ïijeme. Odpovûì hledal na bludn˘ch a hrozn˘ch cestách. Jsou znaãeny
d˘mem dvou svûtov˘ch válek, d˘mem osvûtimsk˘ch pecí a dûsiv˘m atomov˘m hﬁibem Hiro‰imy.
Edice ZD

13

ZD_Îivot

4.6.2009 9:15

Stránka 14

Skuteãná odpovûì existuje
Jen v JeÏí‰i Kristu nacházíme klíã ke smyslu Ïivota. Jinde neexistuje.
Jen skrze nûho mÛÏeme porozumût Ïivotu a najít v˘chodisko z labyrintu
svûta.
„Nehleìme na Boha skrze Ïivot, ale hleìme na Ïivot skrze Boha –
a v‰echno bude mít své pﬁesné místo a svÛj jasn˘ smysl.“ (Isabelle
Rivierová)
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„Odpovûì na otázku
po smyslu Ïivota mÛÏe b˘t
jen náboÏenská.“
André Malraux
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ÎIVOT
Má nûjak˘ smysl?
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