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POSVÁTNOST ÚSILÍ? 
Vlastimil Krejčí 
 

„Posvátnost úsilí“ lze spatřit v prostém faktu, že při úsilí má člověk na dění svůj podíl. 

Není pasivně vláčen událostmi, ale aktivně o něco usiluje – podílí se na svém bytí. Aktivitu 

oproti pasivitě navíc evokuje i samo slovo „úsilí“, které vyvolává dojem použití síly. 

Člověk, který usiluje, jako by byl „u síly“, která jej v určitém ohledu posunuje. Úsilím se 

rozvíjíme. Jak prosté. Ze života ovšem víme, že tak jednoduché to není... 

Slovo „svatý“, „posvátný“, má v hebrejštině stejný kořen, jako slovo „skrytý“. Posvátné 

vnímali staří Hebrejci zároveň jako skryté, ne-zjevné. Co je to za skrytou sílu, která 

„posvěcuje úsilí“? Pro každého z nás to může být něco jiného, jedno je ale společné – 

jakmile se zarputile uzavřeme, nenese to kýžené ovoce.  

Vzpomeňme známou historku o dvou dřevorubcích, kteří si dali závod, kdo z nich 

pokácí za den více stromů. Sešli se tedy na druhý den v lese a začali. První dřevorubec 

usilovně pracoval, sekal do kmenů a kácel jeden strom za druhým. Druhý pracoval v klidu 

a každou hodinu si dal pauzu. Sedl si, odpočíval, něco pojedl a hlavně – pískal si a brousil 

sekeru. První slyšel, jak si každou hodinu jeho kolega sedne, píská a brousí. O to usilovněji 

sekal, pot se z něj řinul a byl si téměř jistý, že vyhraje. Samozřejmě prohrál. Večer se 

ukázalo, že častěji broušená sekera byla mnohem účinnější, než tupé úsilí tupou sekerou... 

Tato historka se většinou dává jako příklad toho, jak je důležité umět na chvíli přestat, 

umět danou záležitost „pustit“. Jde o umění nevynucovat si věci, v rozšířeném smyslu pak 

umění „nechat věci k sobě přijít“.  

Jakmile je úsilí provázeno omezenou urputností, má naše lpění na věci větší hodnotu, 

než cíl nebo úsilí samo. Náš podíl je vlastně negativní. V tu chvíli totiž nejde o rozvíjející, 

ale omezující princip. Vtip je v tom mít podíl, účast, ovšem bez lpění. Pak může být naše 

úsilí opravdu posvátné, protože je založeno na skryté síle rozvíjejícího principu. 

Tak hodně zdaru! 
 


