
PASCA VLASTNENIA  

 

327/2010 www.inky.sk 27. 7. 2010 

Provokujúci František – prekvapujúce základy konzumnej civilizácie – priemysel v službách človeka – naivné 
očakávanie éry voľného času – nereálne nádeje od VLASTNENIA – osudová špirála hľadania šťastia – čo ho-

voria odborníci – dilema „byť“ verzus „mať“ – dobrovoľná „chudoba“ – Františkova voľba 

František z Assisi je provokujúci svätec. Práve pre svoju radi-
kálnu chudobu. Naháňa strach – aspoň mne ho naháňal. Vždy sa 
totiž za ním dvíhala, ako nejaký prízrak, otázka: Ak to, čo robil, 
bolo kresťanstvo a bolo to pre spásu nevyhnutné – potom čo ja? 
Nemal by som aj ja urobiť to isté: zanechať všetko a žiť 
v chudobe? A to je predstava, ktorá by dnes málokoho len tak 
nadchla. Radšej hľadíme na Františka ako na istú kuriozitu, 
svätca, ktorý mal „zvláštnu charizmu“ – čím dávame najavo, že 
pre nás to, samozrejme, nie je. 

Ale je v tom omnoho viac a Františkova voľba je hlbšia, logic-
kejšia a rafinovanejšia, než by sa na prvý pohľad zdalo! 

Je to paradoxné, ale základy našej nekresťanskej konzumnej 
civilizácie položila Katolícka cirkev. Boli to napospol teológo-
via, scholastici, mnísi a kňazi, ktorí objavili vedu, položili 
základy modernej kapitalistickej ekonomiky a zasiali semienko 
priemyselnej revolúcie. Motívom pre nich bola túžba osláviť 
Boha a spolupracovať na Jeho stvoriteľskom diele.  

A potom tu bola ešte jedna túžba, rovnako legitímna: oslobodiť 
človeka, každého človeka, od práce a driny nedôstojnej Božieho 
dieťaťa. Vytvoriť tak priestor pre jeho rast a rozvoj. Aby, 
neubíjaný jednotvárnou prácou (ktorú namiesto neho urobia 
stroje), mohol rásť a rozvíjať sa a naplniť tak svoje povolanie: 
stať sa bohom na obraz Boha! 

LENŽE… Vedľajším produktom tohto rozvoja je rastúci blaho-
byt. Ešte v minulosti sa predpokladalo, že ak narastie miera 
blahobytu, bude to pre ľudí znamenať nárast voľného času. Stal 
sa ale opak. Ľudia sa neuspokojili s tým, že by práci (vďaka 
zvýšenej efektivite) venovali napríklad iba tri dni v týždni 
a potom počas štvordňového víkendu sa venovali svojmu rastu 
k dokonalosti. Namiesto toho sa obrátili k veciam samotným… 

Vlastnenie vecí v človekovi štartuje zaujímavé očakávanie, že 
keď jedného dňa bude mať „dostatok“ (peňazí, jedla, majet-
ku,…) – a tým sa nemyslí ono „mám, čo potrebujem“, ale 
opravdivý „dostatok nadbytku“ ☺ – tak zrazu dosiahne mýtický 
pocit šťastia a spokojnosti. A v tej chvíli sa roztočila špirála: 

• Byť šťastný = veľa vlastniť 
• Veľa vlastniť = veľa zarobiť (či už v zamestnaní, alebo 

v biznise) 
• Veľa zarobiť = veľa robiť. 

Voľný čas sa nekonal. Namiesto toho ho máme omnoho menej, 
než naši predkovia. Ako hovorí Thoreau, sme otroci a otročíme. 
Ale nevieme, čo iné by sme mali robiť. Šťastie je predsa závislé 
od toho, čo vlastníme, hovoríme si. Musíme mať stále viac 
a viac vecí, aby sme žili „na úrovni“. To znamená stále viac 
a viac pracovať. Mať stále menej času. Viacej stresu. Nepáči sa 

nám to. Ale inak si to už nevieme ani predstaviť. Ako inak 
by to mohlo byť? 

Je zaujímavé, že keď sa pozrieme na výskumy, ktoré boli 
urobené ohľadom podstaty a zdrojov ľudského šťastia, tak 
výsledky sú jednoznačné (a neuveriteľne kresťanské!). 

Herzberg a Maslow obaja dospeli k záveru, že veci uspokoju-
jú ľudské potreby (hlad, smäd, zima, potreba prístrešia,…), 
ale nerobia ho šťastným. Šťastie sa odvíja od jeho schopnosti 
rásť. Čiže BYŤ. Tak to v známej dileme „BYŤ, alebo MAŤ“ 
sformuloval Erich Fromm. K podobným výsledkom dospeli 
aj iní odborníci – spomeňme len Myersa, ktorý vo svojej 
knihe Cesta k šťastiu identifikoval nasledovné faktory, ktoré 
robia život človeka šťastným: fyzicky zdatné a zdravé telo, 
pozitívna sebaúcta, pocit zvládania vlastného života i okolia, 
optimizmus, otvorenosť, podnetná a zaujímavá práca, vhodné 
príležitosti k odpočinku a zábave, prínosné osobní a priateľ-
ské vzťahy, nesebeckosť, duchovný rozvoj plný nádeje, 
zmysluplnosti, vzájomnej podpory a pomoci. S výnimkou 
„zábavy“, ktorá by mohla zaváňať drahými a finančne 
náročnými vecami (ale nemusela, samozrejme), je všetko 
ostatné o tom, čím človek JE, nie o tom, čo MÁ! 

Problém je v tom, že dnes očakávame šťastie od vecí a preto 
všetku svoju energiu venujeme do toho, aby sme vlastnili 
veci. Úplne pritom vynechávame ono „byť“, pretože nám 
jednak pripadá nezmyselné („Čo z toho budem mať?“), 
a jednak naň pri tom všetko ani nemáme čas… Oná From-
mova dilema „byť, alebo mať“ je aktuálna, dnes rovnako, 
ako v minulosti. 

Preto sa naši predkovia kresťania dobrovoľne rozhodovali 
pre chudobu. Nie v zmysle nedostatku, ale v zmysle, ako 
o ňom dnes hovorí napríklad psychológ Skinner, keď presa-
dzuje model života založený na minimálnej spotrebe: mať 
všetko potrebné pre život a pre prácu – ale nič navyše! 
Prijímať veci len ako prostriedky, slúžiace rastu človeka 
smerom k dokonalosti. Vystačiť si preto s nevyhnutným 
minimom, neinvestovať do vlastnenia ani o sekundu a joul 
viac, než je nevyhnutné – a maximum prostriedkov vynaložiť 
na oblasť rastu a vzťahov. Čiže do oblasti, kde sa zasieva 
a žne šťastie a naplnenosť! 

Toto bola aj voľba sv. Františka. Tak, ako my si vyberáme 
„mať“ na úkor „byť“, on si vybral opačne: „byť“ na úkor 
„mať“ – pretože oboje mať naraz nemôžeme. A z tohto 
pohľadu je jeho voľba omnoho rozumnejšia, logickejšia 
a obohacujúcejšia, než fatamorgána konzumu a materiálneho 
blaha, za ktorou sa dnes zväčša naháňame…  

Váš Inky 


