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Len vychodené myšlienky majú hodnotu

Súčasný francúzsky filozof Alain de Botton, známy svojím pevným odhodlaním

vyvrátiť prevládajúci spoločenský názor o neužitočnosti filozofie, rozpráva vo svojej

knihe Útecha z filozofie o „horskej terapii“ Friedricha Nietzscheho, ktorý strávil po

dobrovoľnom odchode z univerzity celých sedem rokov v prenajatej horskej chate

v malej alpskej dedinke Sils-Maria v takmer dvetisíc metrovej nadmorskej výške.

Napísal tam podstatnú časť z diel Radostná veda, Tak hovoril Zarathustra, Mimo dobro

a zlo, O genealógii morálky a Súmrak božstiev. Alain de Botton konštatuje známe fakty:

filozof vstával o piatej ráno, po raňajkách pracoval do poludnia a potom sa vydával na

výlety do okolitých veľhôr, z ktorých sa vracal až neskoro za súmraku.

Filozof-horolezec Nietzsche patrí medzi tých mysliteľov, ktorým nie je cudzia

každodenná realita zápasu o vlastné sebaurčenie, utrpenia, zúfalstva, stresu či depresií zo

seba; poúča nás však o zmysluplnosti ich prekonávania. – a každý, kto túži po hlbšom

naplnení vlastného života, by mal podľa neho ťažkosti a problémy najrozličnejšieho

druhu skôr vítať, aktívne vyhľadávať a vedome spracovať, než sa pred nimi chrániť. Len

si skúsme predstaviť, ako sa tento filozof dennodenne vydával v ústrety onomu

zázračnému a tichému dobrodružstvu vysokohorského výstupu, a vznešená prostota

tohto zážitku nás možno dnešné ráno aspoň na chvíľku priblíži k základnému pocitu

vyvierajúcemu z hĺbky človečenstva. Človek, to je podľa Nietzscheho akási silová

konštelácia, ustanovená večným pudením a návratom k samému životu. Je to životné

napätie tvorené protipólmi našich bežne prežívaných stavov: na jednej strane sú to

negatívne stavy absolútnej nudy, vyčerpanosti, priemernosti a hluku spoločenského

života, konzumného marazmu ale aj pracovného nasadenia; na druhej strane sa

nachádzajú pozitívne stavy opojenia, radostného očakávania a tvorivého elánu.

Pozitívnosť tohto druhého pólu Nietzsche konkrétne zakúša vo vystavení sa dokonalému

pokoju, aký sála napríklad z horských štítov: je to zvláštny stav, v ktorom sú náhle



pohltené všetky rozdiely, pretože človek v ňom dokáže preklenúť samotnú vzdialenosť

medzi nebom a zemou, medzi božským a ľudským.

V knihe Súmrak božstiev hovorí, že „len vychodené myšlienky majú hodnotu“ a

každý turista vie, že náročný výstup býva spravidla odmenený týmto neobyčajným

pokojom pripomínajúcim radostné nadýchnutie: náhle v ňom odkrývame seba samých

ako tých, ktorí v určitým spôsobom podliehajú existencii; tomu, čo pre nás, napriek

bežnému používaniu tohto slova, až doteraz možno nebolo ničím, a čo sa v nás objavuje

tak, že nás uchvacuje. Z čista-jasna sme, existujeme.

Zjavuje sa pred nami šíra krajina, a hĺbka rozbrázdených dolín pod našimi nohami

nás takpovediac vracia k sebe, tento dojem je neopakovateľný, nemožno ho nijako

predvídať, nemožno sa naň pripraviť; prichádza ako prekvapenie pretrhávajúce tkanivo

sveta každodenných banalít. A nielen pre filozofa, ale pre každého človeka je výhľad do

diaľky vždy skvelou možnosťou pre otvorenie sa úvahám otvárajúcim nový priestor

a nový čas. Zjavenie krajiny totiž implikuje zvláštnu seba-premenu a zároveň aktivizuje

neznáme možnosti.

Podľa starého čínskeho príslovia je človek strunou napnutou medzi nebom

a zemou. Nietzscheho filozofický odkaz je v podstate pokusom o rozozvučanie tejto

ľudskej struny: tam, na nedostupných vrcholcoch hôr, kde sme najbližšie pomyslenej

hranici medzi nebom a zemou, je treba hľadať pôvod, ktorý je odpoveďou na zmysel

našich ťažkostí: „Skúmajte život tých najlepších a najplodnejších ľudí a národov, hovorí

Nietzsche, a pýtajte sa, či sa strom, ktorý má hrdo rásť do výšky, môže vyhnúť nepriazni

počasia a búrkam; či vonkajšia nepriazeň a odpor, niektoré druhy nenávisti, žiarlivosti,

svojhlavosti, nedôvery, tvrdosti, chtivosti a násilia nepatria k oným prospešným

podmienkam, bez ktorých by veľký rast v cnosti bol len sotva možný “ Alain de Botton

v tejto súvislosti poukazuje na známe liečebné účinky čistého horského prostredia, ale

upozorňuje nás aj na to, že o tejto prežívanej skúsenosti je potrebné určitým spôsobom

premýšľať. A zakúšanú harmóniu vlastného tela so silami prírody zase – v snahe

o vnútorný súlad – vnútorne predlžovať.



 Neobyčajný význam štúdia filozofie-utešiteľky spočíva v tom, že nás učí, ako je

dokonalý pocit uspokojenia vždy neoddeliteľne spätý s určitým stupňom utrpenia, a že

zdroj našich najväčších radostí leží podivuhodne blízko zdroja najväčších bolestí – nuž,

pokúsme sa aj my občas vybočiť z našich jasne vytýčených profesionálnych dráh a nájsť

nejaký ten neprebádaný myšlienkový chodníček – možno v týchto dňoch nemáme čas

práve na turistiku, ale verte mi, dať si námahu s dobrou filozofickou literatúrou je ako

zdolať strmý útes ... čosi hlboko v lone strateného bytia nás rozochveje závratom,

vyvolaným zjavením otvárajúcim nás na svet v jeho krásnej nesamozrejmosti.
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