
P. SUCHAREK: Povedz, po čom túžiš, a ja ti poviem, kto si

Existuje veľa dobrých dôvodov, prečo by sme sa mali učiť vedome

rozlišovať medzi jednotlivými oblasťami našich túžob. Rozlíšiť tie dobré,

oslobodzujúce túžby od zlých a zotročujúcich. Vlastnou intenciou všetkých

túžob je vždy myšlienka, lepšie povedané, je to sen: o tom, čo si žiada stále viac

a viac, oveľa viac než bežná potreba. Sen ako myšlienka, ktorá nepozná žiadne

hranice vysvetľuje to, že túžba smeruje k tomu, čo v skutočnosti nemožno nikdy

naplniť. Na rozdiel od potreby, ktorá sa naplnením navždy uzaviera a završuje,

žije túžba z prehlbovania vzdialenosti. Je to túžba, ktorú nemožno uspokojiť,

vytúžené ju nenapĺňa, ale rozširuje.

Dobré ako aj zlé túžby žijú z napätia voči tomuto celkom neurčitému

a neviditeľnému vysnívanému „nadbytku“ – je to napr. tá zvláštna

a neopísateľná „vec“, ktorú „vidíme“ na druhom človeku, keď sa doň

zamilujeme. Zatiaľ čo dobré túžby nás učia vnímať tento nadbytok s ohľadom

na druhých ľudí a v tomto zmysle nás oslobodzujú od toho, čo nás najviac

unavuje – od nás samých – zlé túžby nás naopak uväzňujú v sieti

zidealizovaných konzumných stratégií. Predstavujú lákadlá, ktoré sa v našom

svete presadzujú čoraz silnejšie: sú to náruživý záujem o seba samých, okúzlenie

informáciami, pôžitkárstvo, ambície, povrchnosť a prospechárska vypočítavosť.

Filozofi už oddávna poukazovali na skutočnosť, že človek sa so sebou

samým identifikuje primárne na úrovni túžob. Svoje spoločenské roly totiž

rozohrávame práve v závislosti na objektoch našich túžob. Sú to teda naše sny,

od ktorých odvodzujeme seba pochopenie

Najskôr si musíme uvedomiť fakt, že základnou funkciou „objektov“

našich túžob je v skutočnosti prekrývanie alebo vypĺňanie našej vnútornej

prázdnoty. Predstava vysnívanej „veci“ sa totiž v našom vedomí nutne spája

s určitou pozitívne ladenou emóciou. Tá je však umelo vygenerovaná a masívne

podporovaná všadeprítomnou reklamou. Stratégiu konzumerizmu možno



v tomto zmysle vnímať ako sugeráciu či umelé navodzovanie pocitu nedostatku.

Reklama nám nehovorí o skutočných výhodách ponúkaného produktu, ale

nanucuje nám pocity, ktoré sú vlastne paradoxné: pri automobiloch ide spravidla

o pocit bezpečia, kozmetika a chemické prostriedky majú za úlohu vzbudzovať

pocit čistoty a prirodzenej krásy, nápoje nezaháňajú smäd, ale fungujú ako

vstupenka do presne vymedzenej spoločenskej vrstvy. Sny a túžby sa takto

formujú na úrovni užívania čohosi, čo k nám – a napokon ani veciam samým –

vôbec nepatrí. Práve z tohto dôvodu predstavujú základné zdroje nízkeho

sebectva, falošnej sebadôvery a sebaklamu. Ako poznamenáva slovinský filozof

Slavoj Žižek, je to základná lekcia psychoanalýzy: „Naše sny zastupujú naše

túžby a túžby nie sú objektívne fakty. My sme si ich vytvorili a živíme ich, sme za

ne zodpovední.

Ak vyjdeme zo súčasných psychoanalytických poznatkov o tom, čo je

základným problémom dnešného typického pacienta, tak zistíme, že je to pocit

viny, ale nie kvôli tomu, že by si občas doprial potešenie, ktoré je v rozpore

s jeho zmyslom pre povinnosť alebo morálku. Naopak, dnešný pacient cíti sa

vinný, pretože si dostatočne neužíva. A ak platí, že sa identifikujeme na úrovni

túžob a nie reálnych faktov, potom je ľahko vysvetliteľný fenomén súčasných

civilizačných chorôb ako hypertenzia, depresia, stres či syndróm vyhorenia – sú

to výsledky zámeny reálnych ľudských potrieb za imaginárne túžby, ktoré sú

vyprovokované (a zárobeň legitimizované!) reklamnými preludmi chlipnosti,

žiadostivosti a prehnaných ambícií.

Ak však pochopíme, že sme v našom rozhodovaní naozaj slobodní, potom

sny nemusia ovládať naše životy. Postačí, keď si pritom uvedomíme rozdiel

medzi tým, z čoho sa máme tešiť a tým, čo máme živiť alebo užívať. Práve tento

rozdiel tvorí základ kresťanskej etiky u sv. Augustína, ktorý vo svojej knihe

O slobodnom rozhodovaní (De libero arbitrio) ponúka nadčasovú odpoveď:

„Každá ľudská zvrátenosť – ktorú tiež nazývame neresťou – spočíva v tom, že

chceme užívať veci, z ktorých sa máme tešiť, a tešiť sa z vecí, ktoré máme užívať.



A každý poriadok, ktorý tiež nazývame cnosťou – spočíva v tom, že sa budeme

tešiť z vecí, z ktorých sa máme tešiť, a užívať to, čo máme užívať. Čo je správne,

tomu sa máme tešiť, čo je užitočné, to máme užívať.“

Človek je slobodný, pretože nie je kameňom ovládaným tiažou vlastných

túžob. A hoci k nám sny prichádzajú odkiaľsi z bezbrehých hlbín podvedomia,

nemusíme sa stať ich obeťami, inými slovami, nemusíme sa snažiť uspokojiť

svoje túžby a nasledovať svoje pohnútky za každú cenu. Vyhnúť sa sebaklamu

a nezamieňať si reálne potreby za imaginárne túžby - k tomu nám pomôže

jedine vzdelanosť, kritické štúdium a rozširovanie poznania. Nezvládnuté vášne,

túžby a emócie vznikajú práve ako dôsledok nedostatočného vzdelania

a poznania.

Proti sebaklamu – t. j. neadekvátnemu sebapoznaniu založenému na

falošných snoch – môžeme nasadiť vzdelávanie a sebakultiváciu. Proti sebectvu

zase altruizmus a skutočný záujem o blaho druhých. Oboje nás vybaví lepšou

schopnosťou vnímať pravú povahu skutočnosti, zbavenú nezmysleného trápenia

zapríčineného živením zotročujúcich túžob.
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