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Pane dej mi práci až do konce mého života; a dej mi život, dokud nebude práce dokonána. 

 

– vytesáno na náhrobku Winifreda Moltbyho (1898–1935) 

v Rudstonu, ve východním Yorkshiru – 

 

 Velmi pochybuji o tom, že by se na světě v celé historii člověka mohlo něco stát bez 

vynaložení úsilí. A to od těch největšího úspěchů až po nejmenší drobnosti, které lidé 

potřebovali k tomu, aby se vyrovnali s životem a přežili. A nebylo by pravdivé říci, že bez 

nějakého druhu úsilí – s ochotou nabídnutého – byste nikdy nebyli tam, kde jste právě teď 

právě dnes? 

 Ale úsilí nemusí být vždy vnímáno jako důležité. Historikové nám sdělují, že v noci na 

10. srpna roku 410 když ve jménu krále Alarica sto tisíc Vizigótů proráželo bronzovými 

beranidly zdi města Říma, císař Honorius byl v bezpečí svého paláce na pobřeží Jadranu, 

kde se přebíral ve své velkolepé sbírce vzácné drůbeže. 

  Další den, zatím co Gótové byli zaměstnáni pleněním města a vražděním zděšených 

obyvatel, dvorní komorník v Raveně si dodal dostatečné odvahy, aby řekl císaři, že Řím 

podlehl zkáze a je úplně zničený. Honorius přijal tyto strašné zprávy šokován a s ne-

důvěrou. „Zničený Řím,“ řekl, „vždyť to není ani hodina, co mi zobal z ruky!“ Komorník 

byl ohromen a koktavě mu vysvětlil, že mluvil o městu Římu a ne o císařově oblíbeném 

opeřenci stejného jména. Vysvětlení ulevilo císaři od starosti. „Už jsem se lekl,“ řekl, „že jsi 

myslel mého ptáka nazvaného Řím.“ 

 Pochopitelně ne všechny příběhy končí s takovým absurdním ponaučením, ale během 

mnoha věků nezřídka zhroucení a pád impérií a mocných národů předcházelo úměrně 

velkému nedostatku úsilí a pozornosti především u těch mocných a odpovědných. Při 

věnování pozornosti událostem a vynaloženým úsilím může být jakákoliv kalamitní 

příhoda předvídána a může se jí předejít. A to je pravda nejen pro císaře, ale platí to rovněž 

pro všechny náboženské organizace a politiku. A toto úsilí je nejen vyžadováno od věřících 

a politiků, ale je vyžadováno od každého z nás. 

 Pro mnohé z nás, jestli ne pro každého z nás, mohou být v životě chvíle, kdy skutečně 

cítíme, že naše životní úsilí dosáhlo mála. V takový den cítíme neklid a třeba i pocit viny.  

A přesto je zjevná pravda, že je to právě to všední, každodenní úsilí, které svědomitě 

konáme každý všední den, může přinést pozoruhodné kýžené výsledky. 

 Povím vám příběh o nečekaném setkání dvou přátel, z nichž jeden byl známým 

varhaníkem. Patřil ve svém rodném Walesu ke skupině nejskvělejších varhaníků. Při 

setkání chtěl s přítelem sdílet úžasný zážitek, který ho nedávno potkal. Chytil svého přítele 

za ruku a povídá: „Koho si myslíš, že jsem slyšel minulý týden?“ A ani okamžik nečekal na 

odpověď: „Marcela Dupreho!“ „Vážně?“ odpověděl jeho přítel, „no a kdo to vlastně je?“ 

„Člověče,“ povídá ten pán, „když dohrál, měl jsem pocit, že jsem do té doby nikdy neslyšel 

opravdovou hru na varhany!“ 

 Protože přítel toho nadšeného varhaníka o Marcelu Dupréovi nic nevěděl, poptával se u 

těch, kteří ho znali: „Co mně můžete říci o Marcelu Dupréovi? Mám přítele, který byl jeho 

hrou na varhany naprosto unesený.“ „Já vím jen to,“ řekl ten druhý, „že Dupré prý cvičí na 

varhany 9 hodin denně.“ Tohle je to tajemství – úsilí! 

 Ralph Waldo Emerson ve svých textech jednou zmínil něco o poměru století a aktuální 

chvíle, což znamená snažit se vnímat život v perspektivě a netrápit se se špatným dnem, 

který zrovna přijde, a kdy se z nějakého důvodu věci nedaří, anebo je zkrátka těžké 
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pokračovat v započaté práci. Je nanejvýš potřebné, říká Emerson, vnímat v perspektivě 

život jako celek a uvědomit si, že to hlavní bylo dosaženo úsilím a snahou. Staletí měřené 

proti hodinám. 

 Obecně je obtížné vypravit se na zahradu po dlouhotrvající kruté zimě. Možná, že listí 

pozdního podzimu nebylo ještě shrabáno, nebo úplně shrabáno. Je třeba vytrhat plevel, 

ostříhat ovocné stromy, rýt záhony, a jakkoliv se těšíme, až zahradu opět uvidíme v jarní 

slávě, v této době vypadá nevábně. Často je obtížné odhodlat se k napsání dopisu, i když 

víme, že ho musíme, a skutečně musíme, napsat; možná, že potřebujeme vyjádřit své 

sympatie svému příteli, kterému se stala nějaká tragická událost, asi cítíme povinnost se 

mu věnovat. Může být obtížné vyrovnat se s naší chybou, ačkoliv je to jen jednoduchá věc 

umět říci „lituji“. Na povrchu se to zdá být prosté a my víme, že by to šlo říct zcela 

jednoduše, a nacházíme k tomu i vhodná slova. Ale je nutné udělat ten první krok, podívat 

se na toho druhého, a to je těžké, když se ptáme sami sebe – přijme naši omluvu anebo nás 

odmítne? 

 Ve všech těchto případech a v mnohých ostatních, které se mohou vyskytnout, je zde 

vyžadováno úsilí. „Teď! Právě teď to udělám!“ A zpravidla vždycky později zjistíme, že 

jakmile jsme začali, nebylo to vlastně zase až tak obtížné... 

 Pane dej mi práci až do konce mého života; a dej mi život, dokud nebude práce 

dokonána. 
 

– přeložil Ladislav Pivec – 


