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Žijeme v převaze masivně se prosazující techniky jako formy dosahování cílů. Technika  
jako by byla magií svého druhu, nabízí se, že přijmeme-li karteziánskou redukci světa, 
dovede nás k cílům… které bychom si vlastně ani neměli dávat.
To platí i o penězích, protože peníze jsou médiem, na kterém se technika (směny, půjčování
a splácení) ukazuje jako nejbližší magii – tím, že pomíjí konkrétní osoby, pomíjí konkrétní
místa, jakékoli reálie a svoji pseudohodnotu manifestuje mimo dosah člověka, jako fatu
morgánu, kterou lze jen ignorovat, nebo se za ní vydat a vzdát se reálného světa. Jde už 
o čistou „nabídku sil?“
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Obavy z peněz

Běžné je, že peníze jsou mírou toho, co si nemůžeme dovolit; kdybychom měli „dost 
peněz“, tak bychom si mohli koupit všechno; a denně chodíme okolo výkladů plných 
zboží, které se snaží vypadat jako lákavé, okolo reklam, které nám nabízejí zážitky  
a cestování všeho druhu atd. Ale my si můžeme koupit jen něco, občas vysvětlujeme 
dětem, že jejich přání opravdu nesplníme – peníze nás limitují.
Penězům každý rozumí, resp. rozumí míře, v jaké je má a nebo v jaké mu chybí 
-  dá se říci, že, ať chceme či nechceme, jsou součástí našich životů, jsou jakýmsi 
médiem našeho styku s ostatními. Ale právě v tomto společenském ohledu nás 
přesahují, a my tento přesah nemůžeme kontrolovat, jsme mu vydáni. Kdyby je  
v tomto smyslu znali a používali staří Řekové, zařadili by je mezi živly.
Čas od času se skutečná povaha peněz začne odkrývat a my si uvědomíme, že 
zdánlivá sociální stabilita vytvořená penězi je jen klam, stačí málo a nebudeme moci 
zaplatit běžné výdaje, bez kterých se neobejdeme – byt, energie, pojištění, s penězi 
jsme na tom jako ve výtahu. Nebojíme se hlubiny pod sebou, ale víme ,že výtah se 
může kdykoli zastavit a pokud nemáme štěstí, že je to „v patře“, nejsme schopni ho 
opustit.
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Bojíme se, protože jsme penězům vydáni všanc, a uvědomujeme si, jak marné je si 
peníze střádat, vytvářet si rezervy, zabezpečovat se - protože peníze mohou ztratit 
jakoukoli cenu. „Do jaké pasti jsme se to dostali? Proč?“ ptáme se.
Kde jsme udělali chybu?

Prvním krokem dobrým směrem je, pokud nebudeme klást tyto otázky druhým, 
politikům, ekonomům, těm bohatým, kteří mají peněz „hodně“ a tedy mohou spíš 
ovládat jejich „běh“.  Je třeba je klást sobě. Nejde přeci o to, že se bojíme a chceme, 
aby někdo rozptýlil naše obavy. Tato situace nám umožňuje si uvědomit, že peníze 
nám mají sloužit a ve skutečnosti my sloužíme jim. Namísto abychom dělali to, co 
považujeme za správné, nejdřív vyděláváme peníze a myslíme si, že pak si za peníze 
pořídíme to nejlepší z věcí, které se nabízí. Je to klam. Až se zajistíme, budeme už 
vybírat z přehlídky marností. Téměř všechny nejvýznamnější hodnoty, na kterých 
stojí Evropa, ať už duchovní, umělecké nebo vědecké, vznikly v podmínkách, které 
bychom dnes chápali jako hranici nouze, které by nás zcela rozložily, ve kterých 
bychom neuměli žít. Vznikly z usilování těch, kdo se nestarali především o svůj 
blahobyt. Přijímáme diktát peněz, protože nám jde o to nejdřív vydělat (zajistit se),  
a pak se rozhodovat. 
Přitom v Písmu máme dostatečně jasně ukázán obraz peněz – zlatá mince nechává 
Ježíše v klidu: co je na ní za obraz? Zato poslední  drobná mince, kterou přináší 
chudá vdova jako dar – ta má velkou hodnotu v očích Božích. Znám jeden lék na 
naši vlastní krizi, týkající se peněz: Je především třeba, abychom věděli, že nejsme na 
světě proto, abychom se nejprve postarali o sebe.

Ano, peníze se nám vymykají z rukou, protože jsou mimo jiné médiem moci, a ti, 
kdo jich mají hodně, jich chtějí mít ještě víc ne proto, aby si pořídili víc věcí, ale 
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proto, že jim umožňují vládnout. Prosazovat svoji vůli, dělat „co chtějí“. Ale to nás 
nemusí zajímat, dokud sami nebudeme vědět, že nejprve je třeba hledat království 
nebeské, a pak řešit ekonomiku světa.
Jistě si znovu můžeme klást otázku, kterou dostal Ježíš, protože na zlaté minci už 
není žádný obraz císaře, peníze se šklebí prázdnotou, nejsou „ničí“, protože samy  
o sobě jsou „ničím“, a tato negace odkazuje na zlo a jeho „bytí – nebytí“.  Stačí 
kliknout do mobilu a vypůjčili jsme si, aniž víme co a od koho –   hodně to 
připomíná pohádky s podivným mládencem, švihákem, i když v nich se ještě 
upisovalo reálnou krví. Ale tímhle zrovna se zabývat nemusíme. Jen je  dobré 
vědět o mírném závanu síry, který tu zůstává po těch, kdo nabízejí snadné splnění 
aktuálních přání. Je to dobrá kulisa pro náš vlastní zápas se sebou samými.
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       Jaká je realita dluhu?

V tom, co si dovedeme představit, je to jasné -  dluh  je to, co v celku majetkových 
vztahů vzhledem k vnějšku je na straně „mínusu“, tedy to, co by se v budoucnosti 
mělo z celku daného majetku „vydat“. Když však připustíme, že ekonomika světa 
je v nějakém smyslu uzavřená, nemá tedy nějaký „vnějšek“, zjevně se tento model 
stane nesmyslným.  Vůči komu má dluh ekonomika jako celek?  Ekonomika pracuje 
s hodnotou, která v systému není, pracuje s neexistující hodnotou, a aby to bylo 
přijatelnější, nahradila slovo neexistující slovem „virtuální“. To naznačuje, že to, co 
neexistuje, je nadáno nějakou výtečností, silou, životem; slibujeme si, že splacení 
dluhu „přijde“, je věcí budoucnosti, na kterou se dá spoléhat.
Takováto a podobná drobná logická cvičení je třeba si občas zkusit, když se nemáme 
dostat do vleku těch, kdo nám zasvěceně vykládají o tom, že člověk je „homo 
economicus“ a že vše, co se děje, je důsledkem ekonomických procesů.

Jisté je, že člověk by si neměl dělat dluhy, protože tím nějakým způsobem „prodává“ 
svoji budoucnost. Ale lidé si půjčovali odedávna a odedávna se tedy zavazovali k 
tomu, co v budoucnu učiní. Jen je podivné, jak je to s věcmi a penězi: půjčená věc  
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se nestává majetkem toho, kdo ji aktuálně drží, ale půjčené peníze ano. V případě 
smrti člověka pak půjčená věc není součástí dědictví, po právu by se měla vrátit, 
zatímco s dluhy je to složitější – ty se dědí jen do výše majetku, prostě může se 
stát, že „umřou“ s danou osobou. (A je jen ilustrací doby, že se aktuálně právníci 
snaží tento institut změnit tak, aby potencionální dědici odpovídali za dluhy svých 
předků.)

Ten, kdo půjčuje, také předpokládá, že půjčka je riziko a pojišťuje se tím, že stanovuje 
úrok, kalvinistická Ženeva prolomila zákaz půjčování na úrok právě s odůvodněním, 
že přiměřený úrok je jen vyjádřením míry rizika a není tedy neoprávněným 
obohacováním se na nouzi dlužníka. Co s bohatstvím, které „leží“, říkali si od 
středověku chytří obchodníci, protože už věděli, že poklady ani dluhy samy o sobě 
cenu nemají.  Peníze začínají ožívat, až když se z magického zlata převedou do ještě 
magičtějšího pohybu „ještě-nicoty“, budoucnosti.

Po staletí byly peněžní půjčky určeny jen těm, kdo měli zajištěné majetkové výnosy 
– vlastníkům půdy nebo jiných stabilních benefitů podobné povahy (obročí). Během 
konce osmnáctého a pak devatenáctého staletí se situace pronikavě změnila a byly 
banky, které stimulovaly růst průmyslových (výrobních) podniků jako prostředí 
pro expanzi finančních trhů. Zrodil se pojem „investice“. To vedlo až k situaci, kdy 
měny opustily jakoukoli vazbu na reálné hodnoty – půjčovány byly takové částky, 
které již nikdo nebyl schopen v celku pokrýt skutečným majetkem. Ale opět – co 
to znamená? Kde jsou ty „nekryté“ peníze? V devatenáctém století se projevil zcela 
nový aspekt dluhu – dluh na to, co tu ještě není ani v konkrétním očekávání, jen v 
projektu.  Vychází se ze skrytého předpokladu, že půjčené peníze pomohou vytvořit 
nové hodnoty (zapojí další majetek do oběhu trhu). Namísto toho, aby se kalkulovalo 
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se splacením peněz z výnosů toho, co již samo o sobě produkuje hodnotu, tu peníze 
začaly sehrávat roli iniciační: investice bude splácena z budoucích příjmů. „Ještě-
nicota“ vypůjčených peněz se stává stále slabší a banky tlačí na to, aby v půjčování 
nebyly vázány na reálné hodnoty drahých kovů. Není to nic „divného“, jen se tu dělá 
další, v zásadě logický krok za Kalvína, v naivní představě, že čím víc bude půjčených 
peněz, tím víc budou vynášet, a proto k úvěru stačí peníze „nekryté“, jen „vytištěné“, 
jen „na kontě“.

O necelé století později se hranice posunula ještě dál. Se zavedením spotřebních 
úvěrů se důvěra ve splácení dluhu opírá jen o statistickou pravděpodobnost růstu, 
a reálná schopnost ekonomik také je závislá na tom, jak je veřejně sdílen „spotřební 
optimismus“. Nicota budoucího tu stojí sama ve své nahotě. Vše stojí na představě, že 
nikdo nedovolí, aby se celý systém zhroutil, protože nikdo neví, co by to znamenalo. 
Spotřební optimismus vznikl s přesvědčením, že „to půjde“ (do nekonečna), a trvá  
s tím, že si nikdo nedovede představit, co by bylo, kdyby se měly trhy zhroutit.

Ti, kdo obchodují s penězi, dobře ví, s jak podivnou komoditou si zahrávají. Vědí, 
že na tuto komoditu má podstatný vliv smrt dlužníka (a nebo likvidace právnické 
osoby) a že v investici na budoucí příjmy (v půjčce předem nekryté výnosy) je 
zakalkulována smrt jako riziko. A její podíl, podíl tohoto rizika na celkovém objemu 
dluhů, je čím dál tím větší. Ekonomika má v sobě zakalkulovanou nicotu a smrt, 
jen ji neustáíle drží „před sebou“, v tom, co je dostatečně budoucí, abychom na to 
nemuseli myslet.

A to souvisí s dalším aspektem nekrytých výdajů, které udržují celý systém v chodu, 
a to s ekonomikou veřejných rozpočtů.  Státy emitují peníze, a tak de facto vytvářejí 
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povinné rezervy pro banky, a státy zároveň dbají o to, aby se nerozpadla jedna  
z podstatných funkcí peněz, totiž udržovat v chodu společenskou infrastrukturu. 
Nejde teď už vůbec o peníze jako synonymum pro bohatství. Bohatství vůbec 
přestává mít smysl, protože je vcelku beznadějně „nekryté“. Někteří lidé nakupují 
zlato, v domnění, že si tím diverzifikují svoje rezervy. Směšné, pokud si ho přitom 
nechávají v úschovách bank, a prakticky nepoužitelné, pokud by se skutečně rozpadl 
systém finančních vztahů zajišťujících infrastrukturu.

Celý systém selhává, a jak se zdá, stojíme před nějakou změnou, která přenese 
problémy na zcela jinak definovanou úroveň – a lhostejno, jestli to pro někoho 
znamená „vyšší“ úroveň a tedy revoluční změnu ve smyslu vývoje, a pro někoho 
destrukci a úpadek. Prioritou je funkce a dá se očekávat, že se systém bude chtít 
zbavit alespoň části zátěže – je docela pravděpodobné, že to bude za cenu smrti států 
v té podobě, jak je dnes známe. Z mnoha náznaků vyplývá, že k tomu je světová 
ekonomika v jistém smyslu kormidlována.

Ve vyjádření obecného dluhu nás nemusí trápit, kolik stovek tisíc „dluží“ každý  
z nás, když se rozpočtou na obyvatele dluhy státu, nemusí nás trápit,  jak absurdní je 
součet všech dluhů v kyblíku světa: jen musíme vědět, že v tomhle všem se odráží, 
jak se vztahujeme ke své budoucnosti, jak se jí zříkáme, včetně toho, že se zříkáme 
budoucnosti a svobody svých dětí. Člověk není homo economicus, pokud by byl, 
byla by jeho cesta do otroctví neexistujících peněz nezvratná. Jak se ale chovat s 
hromádkou plastových karet v kapse? Tohle je realita dluhu – sdílíme přesvědčení, 
že z tohohle neviditelného vlaku se velmi špatně vystupuje. Ale obraz vlaku je 
podvodem - nikdo z nás neví kam vede cesta, po níž jdeme, a nejsou tu koleje, kde 
by bylo snadné popsat jednotlivé výhybky.



       Kdekdo teď píše o ekonomice 
       (promluva na Radiu Vatikán)

Kdekdo teď píše o ekonomice. Lidé se bojí, neví. Nejvyšší čas začít psát o řeči.

Často už se můžeme setkat s prezentací názoru,  že dnešní postmoderní svět je velmi 
ovlivněn cílevědomým pokusem prosadit zcela jiné chápání moci, postavené na moci 
a kontrole řeči – na dekonstrukci významů, na foucaltovském triku přeznačení, které 
nám bere možnost ukazovat slovy, dobírat se světa, mluvit spolu. Kdo ovládá řeč, má 
moc, ale co je to za moc, k čemu je?

Právě proto se nám stav světa jeví jako výsledek spiknutí, protože zde rozpoznáváme 
rysy nenáhodnosti, to, co se děje, je zvrácené, ale nikoli chaotické. Jen nechápeme, 
kdo a proč může mít zájem o to zničit evropskou kulturu, podříznout si pod sebou 
nosnou větev. Samozřejmě máme pud „společenské sebezáchovy“, a tak jen občas 
zažertujeme na úkor těch, kdo hlásají „teorii spiknutí“, ale sami nevíme, jak se ptát, 
jak pojmenovat. Nemá smysl se ptát kdo je autorem této „agendy“, tedy souboru 
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koordinovaných kroků směřujících ke stejnému nebo podobnému cíli – spíš má 
smysl se ptát, proč se taková agenda v celku uskutečňuje, jaké síly k tomu využívá, 
jaký potenciál. 

Řada lidí, institucí, nejrůznějších subjektů – jedná podobně až koordinovaně, a je 
třeba se ptát proč, je třeba porozumět tomu, co se to vlastně děje. Kde se bere naše 
bezbrannost proti manipulacím, co jsme udělali špatně? Přitom však nesmíme hned 
na začátku udělat chybu a začít „hledat viníky“ – viníkem tu nejsou ani média, 
ani „bankéři z Manhatanu“, ani nějaká skupina a la Bilderberg. Na vině je naše 
neschopnost žít tak, jak máme.
Odhalování sítí, organizovaných skupin těch kdo škodí, mafií všeho druhu atd. 
ponechme těm, kdo se k tomu cítí povoláni. Za sebe doporučuji nepřeceňovat jejich 
význam a brát vážně Ježíšovo „neměl bys nade mnou žádnou moc, kdyby ti ji nedal 
Otec“.  Zajisté chceme porozumět svojí situaci, abychom mohli co nejlépe podložit 
svoje rozhodnutí „co dělat“. Ale neměli bychom se zaplést do představy, že svět je 
průmětem lidských snah a dějiny něčím přímo závislým na plánech „mocných“. 
Neboť mocní tohoto světa jsou v jistém smyslu bezmocní, i když se nás jejich jednání 
může až příliš dotýkat, i když se pro nás můžou stát „bičem božím“ jako Attila pro 
Římany .

I.
Papež Benedikt XVI. ne nadarmo neustále zdůrazňuje, že křesťanství je náboženstvím 
rozumu – nejsme beznadějně „ztraceni ve světě“ s jeho pravidly a zákonitostmi, 
jsme obrazem Božím. Dnešní svět je projevem toho, jak jsme ztratili korektiv, je 
důsledkem toho, jak se člověk sám pro sebe stal měřítkem, především měřítkem, 
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které si v sobě nese aspekt konečnosti a primátu přítomné chvíle. Děláme vše pro to, 
abychom neprozřeli, abychom nedospěli, abychom si udrželi všechno kolem sebe 
bezpečně relativizované. Cítíme konflikt, visí ve vzduchu, ale jeho motorem není ani 
chamtivost, ani závist, ani strach. Jde o podivnou zlobu vůči těm, kdo  jsou jiní, kdo 
svým životem nastavují zrcadlo ukazující chybnost a deformovanost tohoto modelu.  
A na tomto procesu „vytlačování svědomí“ se ve větší či menší míře podílejí všichni, 
kdo chtějí proplouvat, dál spočívat v trvalé udržitelnosti provizoria a nebo se na 
této vlně alespoň částečně „vezou“ jako na něčem, co je velmi pohodlné. Pokud si 
tohle uvědomíme a připustíme, je možné začít pojmenovávat jak záležitost prakticky 
mocenskou, vč. médií ovládajících veřejný prostor, tak záležitost ekonomickou, 
vč. pojetí peněz, majetku a hodnot. Žádný pokus řešit ekonomiku odděleně od 
sebepojetí člověka nemůže mít velkou šanci na úspěch. Musíme se naučit znovu 
přesvědčivě mluvit o člověku jako Obrazu Božím a o světě jako stvoření. Nebude to 
snadné, protože to znamená obnovit řeč, která už je nám cizí, a navíc naučit se touto 
řečí oslovovat druhé; bez Boží pomoci by to byl ztracený projekt, ale právě proto se 
do něj můžeme (po modlitbě za zdar díla) pustit.

Peníze tu hrají významnou, ale jen zástupnou roli, a „ekonomické otřesy“ jsou 
projevem, důsledkem našeho života, který není řešitelný nějakými „ekonomickými 
nástroji“. Ekonomika je jen odrazem nás samých, my sami jsme také nafouknuté 
bubliny které se bojí zítřka. Je třeba jen jedno, změnit se a říkat to i druhým. 
Stejně jako prorokovi Jonášovi se nám do toho moc nechce a stejně jako mnohým 
„spravedlivým“ by se nám nejlépe líbila trestající Boží ruka, oheň a síra padající na 
ty druhé, na „viníky“. Na ty „mocné“, na ty „za vodou“, kdo s nenávistí ke skutečným 
hodnotám nabízejí jako ideál pohodlí prázdna, bezstarostnou virtuální platební 
schopnost. No future plastového kreditu se nás ale dotýká, je nakažlivé jako AIDS, 



15

žijeme v době ztráty imunity, je na nás, jakou najdeme aktuálně správnou formu 
pro to, abychom si navlékli žíněné košile a sypali si popel na hlavy. 

Peníze se již před více než sto lety utrhly ze svého zlatého řetězu, bude těžké je 
dostat zpátky do chlíva, kam patří. Zabýváme-li se penězi, je důležité začínat nikoli 
u zlaťáku, ze kterého se ztratil obraz císaře – ale u drobného penízku, který dává 
chudá vdova ze svého nedostatku.
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           Z článku o hospodaření a knize Tomáše   
           Sedláčka Ekonomie dobra a zla
      (Trivium 1/2012, připravno k vydání)

Přečetl jsem si knihu Ekonomie dobra a zla Tomáše  Sedláčka vlastně proto, že se  
mě na „to“ ptalo víc lidí: „Co si o tom máme myslet?“. Investoval jsem do ní něco 
času. Postmoderní myšlení je ze strany katolíků zpravidla popisováno jako něco od 
začátku načichlého sírou, a tak hned na začátku spěchám s vysvětlením: neznamená, 
že bych už předem tuto investici viděl jako ztracenou, zmarněnou. Naopak. 
Postmodernu musíme znát a musíme na ni umět reagovat tak, že využijeme vše 
dobré, co přináší. Ale hned zase musím ochlácholit středového katolíka, neboj se, 
milý čtenáři, jen se snažím s Pavlem vše vyzkoušet a dobrého se přidržet.

„Když se ti zlámalo, dej ho spravit“, neb ekonomie je obor lidského myšlení o tom, 
„jak, synečku, hospodařit“. Jenomže hospodaření se opírá o dvě nohy – o tradiční 
postupy a aktuální interpretaci podmínek, aktuality. Kdy je čas sít a sklízet, kdy je 
čas kovat a kdy už kalit? Hospodář vyrůstá vedle hospodáře, tak říkajíc mu „kouká 
pod ruku“, ale nejde jen o „machu“, o řemeslo“. Jde také o správný čas, o to poznat, 
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kdy je „poslední chvíle“, a nebo umět vyložit sen o sedmi tučných a sedmi hubených 
krávách. Tedy předjímat.
Tak tohle je můj názor na ekonomii a myslím si, že se v podstatě se Sedláčkem 
shoduji, snad víc akcentuji „správný čas“, zatímco on přidává do tohoto obrazu vnější 
hodnotový rámec – a to já neudělal, tady už se neshodneme. Nezajímá mne tolik 
nějaké „obecné dobro“, ke kterému máme směřovat. A proto mě ani nezajímá, jestli k 
němu podle jedné teorie vede hledání osobního obohacení nebo podle druhé nějaký 
typ institucionalizace ekonomických procesů a politické hledání optima. Podle mne 
je důležité, že jsem hospodářem v širokém slova smyslu, jsem tím, komu byly svěřeny 
hřivny. Z hlediska ekonomie není důležité „JAK“ jsem s hřivnami naložil, ale že se 
v pravý čas mohu „předvést“ svým přínosem. Živnou půdou pro ekonomii tvoří 
přesvědčení, že člověk může a má dělat to, co považuje za správné. Samozřejmě na 
pozadí faktu, že jednou bude skládat účty.

Tomáš Sedláček opakovaně mluví o tom, že  ekonomie nemůže být omezena jen na 
hledání vlastního prospěchu – přenáší toto téma ze sebe na druhé. Hospodář podle 
něj v prvním kroku uvažuje o přínosech pro sebe a ve druhém kroku zahrnuje do 
ekonomické úvahy širší souvislosti, druhé. A právě tady jsme u klíčové věci, tady 
jsme u základního atributu postmoderny. Podle představitelů postmoderny začínám 
a končím u sebe, u svojí svobody, u toho, co se mi jeví jako hodnota, jako obhajitelný 
argument. Mezitím samozřejmě (také) uvažuji druhé. Považuji to za východisko 
nedostatečné a dokonce mylné.
Paradoxně mohu vypadat jako daleko větší sobec, protože jsem ve své úvaze ke 
druhému v rámci hospodaření vůbec nedošel. Hospodařím – dělám to, co se dělat 
má, a nedělám to, co se nemá (řekněme v půdorysu desatera), a dál už se jen ptám 
na to, co dělat mám já – tedy jaká je moje role. Obecně mám ctít jednoho Boha 
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a nebýt hajzl a to podstatné, na co se ptám (tedy v otázce jak mám hospodařit 
se svým časem), je „co mám dělat, abych se zhostil svého života, abych nebyl 
přizdisráč“.  Abych nepromrhal. Tak podle mne stojí základní rozvrh životní 
ekonomie člověka. To není ekonomie „člověka sobce“, který hledá dobro pro sebe, 
aby tak v součtu všech snah skrze trh přispíval k dobru obecně. Je to ekonomie toho, 
kdo byl obdarován a poslán. Základní materiál, vstupy, které mám, je souhrn mého 
nadání a mých hendikepů na straně jedné, čas, který mi byl dán – a samozřejmě 
potenciál těch, které jsem potkal a ještě potkám. Měl bych jim naslouchat, potěšit 
smutné, navštívit nemocné, ošatit nahé, nasytit hladové… jistě. Ale tak dělám jen to, 
co mám dělat, k čemu jsem byl přímo vyzván. A tam, kde spolu s Pavlem nemám od 
Boha „žádný pokyn“, tam začínám být samostatným hospodářem, který se ve svém 
čase snaží využít hřivny, které mu byly svěřeny. Hospodářem je člověk „na své triko“, 
a proto je hospodářství tak blízké kultuře, protože kultura je slovo odvozené od 
významu „pěstování“.  
...
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Ukázka z knihy Přínosné a užitečné, J.Š., 2005

Strom nebo stroj

V češtině jen jedno písmeno odlišuje dva radikálně odlišné obrazy, v nichž lidé 
v dřívějších dobách rozuměli smyslu svého zapojení do celku, vůči kterému lze 
posuzovat užitečnost: Středověký obraz vycházel ze společného kmene, ze kterého 
vyrůstá nesčetný počet větévek a lístků,  z představy o jednotě stvoření, z představy 
o organismu prodchnutém vnitřní duchovní silou. Novověk naproti tomu objevil 
mechanismus, schopnost organizovat a ovládat a předvídat jednotlivé děje, a první 
z objevených mechanismů byla celá nebeská sféra. Není proto divu, že se tento 
obraz stal na dlouhou dobu nosným snem, zvlášť když sliboval možnost utopií - 
významných zlepšení životních podmínek pomocí nové organizace společnosti. 
I tento obraz se ale vyčerpal. V posledním století jako by se jednotný nosný motiv 
ztratil. Lidé nesdílejí společný optimismus, sdílená důvěra v budoucnost je slabá 
a  víceméně jen příležitostná, projevuje se ve chvílích  společného vzepětí, jakým 
byl konec roku 1989, a nebo naopak ve chvílích katastrof, kdy se projeví silný 
potenciál solidarity. Člověk jako by v běžném životě nenalézal jasnou souvislost 
mezi vlastním jednáním a něčím, co by ho přesahovalo.
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Rozředěná užitečnost v zaměstnání

Většina našeho jednání je rutinní, svázána se zaměstnáním, zpravidla natolik 
svázána se složitou organizací současného světa, že jeho přínosnost nebo užitečnost 
zdaleka není zjevná. Dělník na neidentifikované stavbě, úředník, který jen sčítá 
čísla a nepřichází do styku se stranami a další, se mohou jen dohadovat, jestli by 
při jiné organizaci práce nemohli dělat něco užitečnějšího. Lékař se ještě může cítit 
užitečným, protože pomáhá konkrétním lidem, ale ani on si nemůže být jist, jestli 
by nebylo užitečnější, kdyby dělal jinde, na lépe vybaveném pracovišti atd. Práce při 
zajišťování technické i společenské infrastruktury již pro většinu lidí neumožňuje 
téměř žádnou verifikaci smyslu. Je možné se snažit „dělat svoji práci dobře“, ale 
otazník užitečnosti existuje. Okruh těch, kteří chápou svoji profesi „jen“ jako 
nahraditelný způsob obživy, se stále rozšiřuje. Lékaři pracují pro farmaceutické firmy, 
básníci pro  reklamní agentury. Všichni se „nějak“ prodávají. Jejich jednání jako by 
bylo hodnotově „neutrální“. Nemá vztah k nějakému smysluplnému celku. 

Podíl na společném výsledku

Je to zdánlivě všeobecně přijímaný model - za svou práci si lidé vydělají peníze a za  
svoje peníze pak nakupují to, co chtějí - co je pro ně dobré. Peníze se tak stávají 
neutrální náhradou za jednotu, kterou v původním pohledu dával obraz společnosti 
jako stromu a později společnosti jako stroje, mechanismu. Peníze jsou médiem, skrze 
které jsou jednotlivci napojeni na „fungování“ společnosti. Ale není to tak jednoduché. 
Paradoxně pak práce, která je „zajímavá“, bývá málo placená - jako by pocit, že tato 
práce „je k něčemu“ doplňoval podprůměrnou mzdu. Tedy vědomí nesporného 
přínosu této práce kompenzuje fakt, že není finančně ohodnocena. To je důkaz, že 
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člověk se tak zcela „neprodává“, že hledá kompromis, záleží mu na tom, aby jeho 
aktivity měly smysl, aby to, co dělá, nebylo „jen“ za peníze. A čím víc je vytržen z  
těchto souvislostí a opravdu nerozumí smyslu svého činění, tím víc pak ale pro něj 
může být důležitá odpověď na otázku, kdy je jeho vlastní jednání opravdu užitečné.

Peníze nejsou jediným prvkem ve společenském životě

Peníze, které člověk vydělá, mu umožňují, aby se zařadil do společnosti, aby v ní 
zastával nějaké místo - ale zpravidla nejsou jediným určujícím prvkem. Stejně tak 
jsou určující jeho další vztahy, ať už profesní, generační, zájmové, rodinné, místní. 
A tak se míra uplatnění ve společnosti proti všem teoretikům peněz neredukuje 
na hodnotově neutrální rovinu, určenou výší ročního příjmu, i když málokdo zpo-
chybňuje, že je to významný prvek. Dalo by se říci, že na základním „příjmovém“ 
rozvrstvení  společnosti jako by přínos jednání člověka byl chápán vzhledem k člo-
věku blízkým skupinám, „ostrůvkům vegetace“, individuálně odlišným, svázaným 
vnitřními vztahy. Zde tedy nalézáme jeden z možných „nosných obrazů“. Ne již 
tedy jeden strom tak, jak sama sebe chápala středověká společnost, ne už obraz 
vesmírného mechanismu, determinujícího každý vztah, ale spíše kulturní krajina, 
která kromě racionálně rozvržené infrastruktury je také „zabydlena“, a přínosná 
jednání tvoří v ní jednotlivé identifikovatelné prvky, které dávají industriálnímu 
systému smysl a lidskou kvalitu.

Krajina

Obraz kultivované krajiny, ve které rozumíme celkové naladěnosti i jednotlivinám 
a která je přitom strukturovaným zázemím pro život, pro nás může být nosným  
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v celé této knize. Peníze pak v tomto obrazu jsou médiem, podobným jako elektřina, 
vytváří energetický distribuční systém, bez něhož bychom se již nebyli schopni 
obejít. Stát můžeme chápat jako rozvrh technické infrastruktury, silnic, železnic, 
mostů, a zároveň jako systém předpisů a návodů k jejich užívání. Bez obého bychom 
se již nedokázali ani orientovat, ani domluvit, ani nasytit apod. - a přesto je význam 
krajiny ještě v něčem jiném - krajina žije, oživují ji aktivity, jejichž smysl se nedá 
redukovat na vytváření infrastruktury života nebo nějakých funkčních systémů. 
Ptáme se v prvním kroku na užitečné - a užitečné je oživovat tuto krajinu aktivitami 
a vztahy, které se nedají redukovat na zmíněné dvě roviny. Žít s druhými, potkávat se 
s nimi a mít s nimi společnou budoucnost. Chápat rozdíly mezi různými místy, jejich 
vzájemnou nezaměnitelnost.

(Pozn. redakce: k problematice peněz je několik článků též v M 101)
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Ozvěny Slovníku samozřejmých slov

Milá Jano,
Psal mi Ž., žes hledala ve Slovníku samozřejmých slov slovo „láska“. Mrzí mě, že jsem 
tě zklamal, ale přečti si alespoň heslo „laskavost“, „radost“ – a posílám ti přání všeho 
nejlepšího v tomto roce, přečti si k tomu heslo „přání“, je sice dlouhé, ale snad ne 
„u-pa-chtěné“.

Ahoj, ahoj, 
to jsme rádi, že snad z Vašeho pohledu vše dobře dopadlo. 
Až teď si v Sss vic čtu, smekám - myslím, žes zplodil vskutku cenné dílko. 
Kouzlo vidím v přímosti a svobodě sdělení a jeho nepřetíženosti, též v Tvé 
schopnosti držet se trochu hrubšího měřítka a poskytovat spíš rámec. Jen jsem 
zvědav, jestli si toho vůbec někdo všimne.
přátelsky J+J



zdař Josefe,
jak vidno - viz předchozí email - jsi lidem citován. To není na motorkáře málo... J.M.
Vážení vydavatelé,
přeji vám také spokojené prožití vánočních svátků a klidné a hloubavé procházení po 
další vaší světočáře v roce 2012.
V úctě T.Č. 

 „Celý tento svět vlídného žití s druhými bývá opomíjen, protože ve světě mají 
navrch ustavující vztahy, uchopitelné tvary. Ale má-li člověk dospět k tomu,  
co znamená moudrost srdce, patří k tomu laskavost.“

  Josef Štogr - Slovník samozřejmých slov
  <PF2012.jpg>

Tradiční anketa Lidových novin KNIHA ROKU. Podívejte se, jak hlasovaly známé 
osobnosti

O. Milan Glaser SJ(vedoucí české sekce Vatikánského rozhlasu)
1. Joseph Ratzinger (Benedikt XVI.): Ježíš Nazaretský. 2. díl (Barrister & Principal). 
Autor upozorňuje, že tato kniha není aktem jeho úřadu, ale výrazem jeho osobního 
hledání Pánovy tváře. Snaží se odpovědět na otázku, zda Ježíš byl anebo je. Je o 
Kristově Ukřižování a Zmrtvýchvstání.
2. Josef Štogr: Slovník samozřejmých slov (Cherm).
Nenápadná sonda do samozřejmosti, která nastupuje, ochabuje-li úžas ze života, 
který žijeme.

Diky Josefe,
hm... Cherm-Stogr-Vatikan - celej se az zalykam... J.M.
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Milý Josefe,
včera jsem se ještě večer radoval z četby Kroku do světa. Je to pěkné čtení, téměř jako 
pohádky samé, které jsou už nějaký rok téměř mým každovečerním údělem. Nepíšu 
Ti ale kvůli přemýšlení o „provozu“ a povaze světa v pohádkách a pohádkách ve 
světě, to bych nosil vyhublé sovy do Atén. Jednou ses charakterizoval jako ten, který 
má vnitřní potřebu ozřejmovat smysl slov. Slovník včera na světlo daný to ostatně 
ukazuje. S tím nikoli nutně, ale nikoli okrajově souvisí i jejich zápis, a nemyslím 
to jako hysterická češtinářka. V textu tomto, ale i jiných v Nettu se občas objeví 
„bizardní“, což mě mrzí a tahá za oči (od bizarre nebo bizzaria, d tam Drhne, není 
pendantem absurDního). A když mě liška Ryška povozila na ocásku, na stránce  
u Pratchetta je roztomilý překlep ad libidum, jenž mě zanesl do koutů jungovské 
pasti namísto průzračného ad libitum mé nekomplikované fantazie. Omlouvám se 
za šťourání, které je čirým a svévolným estetismem zpovykaného čtenáře ...
Zdravím! a těším se na ohlášené vydání nového Trivia.  P.P.

místo na článek z A2
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In časopis A2,  č.25 ze 7.12.2011
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Milý Beruško,
vím, že se o počasí bavíš jen s těmi, kdo tomu alespoň trochu rozumí, a tak jsem od 
léta sledoval ten humus a pak krásný podzim a opakující se jihozápadní vítr, přečetl 
si něco o mimořádně hnusné sezóně na Rivieře, a teď mi napadlo udělat si srovnání 
prognóz a reálu. Je to obtížné, protože k předpovědím se už zpětně nejde dostat, 
takže je třeba si vyhlídnout okamžik, kdy s předpovědí nesouhlasíš (tedy pokud 
nemáš čas nazbyt a to opravdu nemám). Povedlo se hned napoprvé. Všimni si, jak 
by se ti meteorologové chtěli vejít „do normálu“ a on se jim ten jihozápad pořád 
prosazuje. Nádherný příklad toho, jak se nevyvinula jedna očekávaná tlaková níže  
a nedostavil se očekávaný severozápadní vítr se srážkami a ochlazením.
Všimni si, tlaková výše nad Atlantikem se přesunula proti očekávání nad Španělsko 
a  její výběžek dosáhl 20.12. až k nám. Predikovaná tlaková níže nad Polskem 
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Výchozí situace 14.12.
vzniku tlakové níže
nad Ukrajinou 
a Balkánem nic 
nenasvědčuje



nevznikla, zato vznikla jiná, nad Balkánem. K dnešnímu dni (21.12.)  už nestabilní 
tlakové níže vyklízejí střední Evropu a nikdo si netroufne předpovídat, že by se 
severozápadní proudění prosadilo a dostal se sem oceánský vzduch z oblasti Islandu, 
naopak, všichni na další dny predikují posílení výběžku tlakové výše ze Španělska.
Proč jsem tento vývoj předpokládal? 
Protože jsme v situaci, ve které jsou spolehlivější předpovědi podle vyhodnocování 
krátké doby – letos se tohle nebo něco podobného opakovalo už alespoň desetkrát, 
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Předpověď ze 14.12. na 16.12. Zcela mylně je očekáváno rozdělení tlakové níže nad 
Severním mořem a určující vliv tlakové níže vzniklé nad severním Polskem, studená 
fronta a za ní chladný a vlhký vzduch z oblasti Islandu. Situace pravděpodobná, ale 
ne letos!



jihozápadní proudění, naprosto nepravděpodobné, bylo pro celé léto a část podzimu 
určující – a tak to beru v potaz a předpokládám, že se cosi změnilo a nebudu moci 
usuzovat z toho, co je obvyklé. Zatímco profíci mají vyhodnocené své dlouhodobé 
řady a jejich předpovědi tedy nepracují se změnou, chápou a vyhodnocují ji mylně 
jako statistickou chybu, aktuální situace zařazují do příliš velkého celku „minulosti“.  
Statistika přeci říká, že čím větší vzorek, tím lépe predikuji. Zkrátka zcela mylné 
pojetí aktuality a budoucnosti. 
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Reálná situace 16.12. Předpovídaná tlaková níže nad Polskem nevznikla. 
Marginální tlaková níže zůstala nad Britskými ostrovy, jiná tlaková níže se vyvíjí 
nad Ukrajinou a Balkánem. Taková výše se přesunuje nad Španělsko. Oceánský 
vzduch se pohybuje směrem jižním, nezasahuje střední Evropu.



Situace v době napsání článku (20.12.): pro počasí v Evropě je (a bude) určující 
posilující výběžek vyššího tlaku vzduchu ze Španělska, tlaková výše se neodsunula 
nad Afriku (jak předpokládaly předpovědi ale nadlouho se usadila nad Španělskem. 
Frontální systémy přicházející z Atlantiku se rozpadají nad Francií a Německem, 
naše území zasahují a budou zasahovat jen okrajově. Na typické severozápadní 
proudění s výraznými studenými frontami to u nás zase nevypadá. A přitom je to 
z dlouhodobého hlediska tak pravděpodobné!
(pozn. redakce tato situace se v podstatě nezměnila do doby vydání, tj poloviny ledna) 
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Novoroční projev

Vážení členové a příznivci Koruny české,

politická práce je jedním z oborů lidské činnosti, který v sobě nese nejvíc vnitřních 
rozporů. Je ještě komplikovanější než práce soudce, který musí vynést jednoznačný 
verdikt tam, kde nic není černobílé, a mnohdy jde každé straně sporu rozumět, 
chápat oprávněnost jejího jednání či požadavku. Soudce hledá spravedlnost pro to, 
co se stalo, tedy pro uzavřený obor lidského jednání. Politik je na tom podobně jako 
soudce – jen navíc hledá optimální rozhodnutí obrácené do budoucnosti, podle 
odhadu, nejednoznačných předpokladů, neví, jaké budou důsledky jeho kroků nebo 
jeho pasivity, neví, co přijde.
Lidské spolužití je a vždy bude konfliktní, na jedné straně láska neopětovaná, 
na straně druhé nenávist a křivda odpuštěná a to vše ztraceno v neporozumění, 
nezájmu o druhé. A snad právě proto, ač sám jsem dávno politické aktivity opustil, 
s radostí sleduji snahy vytvářet nové politické platformy, které by umožnily 
promýšlet politické problémy, zapojit do správy věcí společných jinak smýšlející 
skupiny lidí. Podle mé zkušenosti většina skutečných přínosů politické činnosti jsou 
„vedlejší efekty“, „by-produkty“ toho, že ať dělá politik cokoli, musí to prezentovat 
jako krok k dobrému. Nejsem členem ani nijak zaníceným příznivcem Koruny české 
(dále KČ), ale vidím v jejím snažení několik velmi důležitých momentů, které tento 
základní půdorys přesahují.
Jen málokdo si asi dovede představit v dohledné době cestu KČ ke skutečnému 
vlivu v parlamentu, zapojení jejích členů do běžné mašinerie lobby podílející se na 
reálné moci ve výkonu státní správy na ministerstvech, v analytice, legislativní tvorbě 
atd. V tom význam KČ nespočívá. Lidé, kteří KČ volí, především demonstrují svůj 
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postoj, a ti, kdo myšlenku KČ formulují a politicky prosazují, by si měli především 
uvědomovat svoji odlišnost od „standardní“ výplně politického prostoru, který 
diktuje politicky korektní formy a obsahy: diktuje, jak mluvit o ekonomice, jak  
o sociální problematice, jak o stávce lékařů atd. Jistě jsou i v malých stranách lidé, 
kteří především touží dostat se do tohoto prostoru, etablovat se v něm, ale to asi 
většinu myslících lidí nezajímá. Přijmout takový „rozvrh hry“ znamená pro stranu 
typu KČ sebevraždu.
Význam KČ stojí a padá s tím, že nese do politického prostoru obraz krále, že se  
v širším společenském prostoru podílí na rehabilitaci tohoto slova, že pro toto slovo 
znovu spoluvytváří reálný obsah. Přináší do politického prostoru obraz krále a s ním 
spojené obsahy společenské reality, která je přirozeně ne-rovnostářská, ve které to 
podstatné tvoří ne-reverzibilní vztahy atd. Jestliže říkám vážně slovo král, říkám také 
slovo služebník, vazal, poddaný, neměl bych se s tím skrývat a měl bych být schopen 
ho naplnit pozitivním obsahem. Říkám-li slovo král, pak říkám slovo nerovnost  
a opět – je třeba ukázat, že přiznaná společenská nerovnost může být něčím, co nás 
může ochránit před postupným propadem do praktického otroctví rovnoprávné 
bezmoci. Atd.
Naučit se správně používat slovo král, nalézt pro něj obsah, znamená především 
překročit od reálné politiky k tomu, co Evropu zakládá – k tomu, že král je suverén, 
odpovědný Králi králů. Jedině v tomto smyslu má toto slovo vnitřně plný obsah, na 
kterém se dá stavět.

Přeji Koruně české, aby se její členové každý po svém podíleli na společné věci  
a dokázali se postupně sbližovat v tom podstatném. 

          1.1.2012  J. Š.
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