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Hovorí sa, že je ľahké pobožne žičiť. To znamená, že je 

jednoduché dávať z plného vrecka alebo sa duchovne dojímať 

utrpením, ktoré sa nás priamo nedotýka. Spomínaná ľudová 

múdrosť naznačuje aj niečo iné. Z filozofického hľadiska  

naráža na ontologické privilégium situácie, v ktorej sa my 

sami ocitáme v okamihu, keď sme nejakým spôsobom vohnaní do 

nástrah bytia. Keď pociťujeme celú jeho ťažobu 

a nepochopiteľnú zlobu. Mám na mysli okamih, keď sa na 

samotnej hranici vedomia a pociťovania stáva pre nás zlo 

absolútnou prítomnosťou. Nejde len o utrpenie v zmysle 

nepríjemného pocitu vyvolaného faktom, že sme zranení alebo 

„v úzkych“, ako zvykneme hovoriť. Ide práve o podstatu 

samotného utrpenia, spôsobeného „bezvýchodiskovosťou“ 

riešenia. Celá jeho nástojčivosť pochádza z nemožnosti 

uniknúť, schúliť sa a nejako ochrániť. Utrpenie sa prejavuje v 

náhlom duševnom zriedení, akejsi mdlobe, nedostatku, úbytku 

síl a starnutia, vyviera z vedomia vlastnej smrteľnosti. 

S utrpením na všetkých možných úrovniach sme masívne 

konfrontovaní každodenne. Paradoxne nás to nečiní citlivejšími 

a súcitnejšími. Naopak, tým, že sa v nás médiá snažia 

vyvolávať dojatie, ktoré je v podstate utrpením bez utrpenia, 

utešujú nás tým, čo sa nám na utrpení druhých vlastne páči. 

Skutočne je ľahké pobožne žičiť, nechať sa unášať vlastným 

dojatím, pri ktorom nemusíme objektívne trpieť. Dojatie, ktoré 

je vyvolávané zábermi televíznych kamier na tváre skrivené 

bolesťou, možno vnímať ako podobu nepravého súcitu.  Tento 
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pocit totiž v sebe zahŕňa určité perverzné zaľúbenie, dokonca 

radosť. Utrpenie druhých sa v ňom premieňa na naše šťastie 

alebo rozkoš – ja predsa takto netrpím. Ako inak vysvetliť 

skutočnosť, že si v pohodlí domáceho prostredia znovu a znovu 

zapíname našu „obľúbenú reláciu“? Nech je to s našou falošnou 

účasťou na utrpení druhých akokoľvek, zamyslime sa najprv nad 

jednou zvláštnou formou utrpenia. Predstavujú ju hraničné 

situácie vyplývajúce z faktu vedomia vlastnej smrteľnosti či 

konečnosti. Za základné hraničné situácie možno podľa 

nemeckého psychiatra a filozofa Karla Jaspersa označiť: boj, 

smrť blízkej osoby, prežitú skúsenosť vojny a vinu. Hraničné 

situácie prekračujú ľudské poznávacie schopnosti: 

objektivizáciu, schopnosť spredmetniť, prepočítať 

a kvantifikovať.  Tieto schopnosti, ktoré nám tak dobre slúžia 

vo sfére každodennosti sa ukazujú v prípade hraničných 

situácií ako zbytočné. Hraničné utrpenie totiž nemožno 

prekročiť alebo - slovami Jaspersa - neutralizovať. Zakúšané 

utrpenie funguje ako problematizácia alebo negácia nášho 

doterajšieho vedenia.  A práve v tom spočíva ich pozitívna 

funkcia. Tým, že poukazujú na náhodnosť a problematickosť 

samotnej ľudskej existencie; na jej krehkosť a klamlivú vieru 

v možnosť „zabývať“ sa v nej; nútia človeka nanovo 

prehodnocovať vlastné bytie vo vzťahu k svetu, ktorý sa nám 

náhle odhaľuje vo svojej nesamozrejmosti. Môžu v nás prebudiť 

potrebu hľadania trvalejšieho základu, pretože sme si vďaka 

nim zrazu vedomí inej „možnej existencie“, iného možného 

spôsobu ako byť. Sme vyzvaní slobodne hľadať nový života v 

perspektíve skutočných potrieb druhých. Zmysel utrpenia vedie 

k nadobudnutiu vnútornej nezávislosti a slobody. Ale pozor! 

Byť skutočne slobodným znamená byť odvážnym, napríklad tým, že 

dávame z takmer prázdneho vrecka. Ak si to preložíme do menej 

abstraktného jazyka, bude to znamenať aj to, že sa napríklad 

začneme aktívne vyhýbať fascinácii televíznymi zábermi 
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utrpenia, ktoré sú len jednou z jeho najviditeľnejších podôb. 

Je to prvý krok k precitnutiu voči ostatným formám systémového 

„zneužívania“ utrpenia. Ľudia sa pre nás stanú blízkymi v tom, 

čím naozaj sú: hladujúcimi, bezdomovcami a nezamestnanými, 

osamotenými umierajúcimi. Sotva potom uveríme stoickému pokoju 

moderátorov. Až v okamihu, keď obrátime pozornosť zo seba 

smerom k trpiacim, odvažujeme sa byť ľuďmi. Až potom môžeme 

uskutočniť a naplniť aj našu vnútornú nezávislosť. Potom 

budeme trpieť bez zbytočných nárekov a sebaľútosti, potom 

budeme môcť pochybovať bez zúfalstva. Možno budeme otrasení, 

ale bude to solidárne otrasenie a utrpenie nás nerozvráti, 

naopak, zachytí v nás to, čo sa v podobe vnútorného svetla 

v každom z nás rodí ako osobná nezávislosť.  

 

 

 

 


