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Rùst, pøibývání, aktivita a expanze u� dosáhly
vrcholu a jsou zpoèátku nenápadnì støídány úbyt-
kem, pasivitou a ztrátami. Vykroèit na odpolední
dráhu �ivota znamená projít tímto pøerodem. Pro-
jít odklonem od hodnot �ivotního rána a dopoled-
ne k hodnotám odpoledním a veèerním, od hodnot
kvantitativních k hodnotám kvalitativním � v�e bez
toho, �e by jedna èást �ivota ubírala hodnotu dru-
hé. Je to pøehodnocování vlastní identity tak, aby
byla pøijatelná i v této vìkem zpùsobené zmìnì
úhlu pohledu.

Pøesto aktivita a pasivita, zisk i ztráta, rùst i po-
kles jsou skuteènosti týkající se ka�dého èlovìka
bez ohledu na jeho stáøí. Patøí neoddìlitelnì k sobì,
ale také stojí proti sobì. Doplòují se, ale souèasnì
nám znepøíjemòují �ivot a tuto jejich konkurenci
a zároveò sounále�itost, kterou v sobì nosí ka�dý
v urèitém pomìru � osobnostnì a vìkovì daném �
zachytil také evangelista Luká� v pøíbìhu Marty
a Marie (L 10,38�42). Marta je zástupkyní tìch prv-
ních, tedy spí�e aktivních a expanzivních hodnot,
a Marie tìch druhých.

Luká� popisuje situaci, kdy Je�í� se svými uèed-
níky pøebývá v domì �eny jménem Marta a zatím-
co je paní domu zavalena starostmi o hosty, její
sestra Marie sedí u Je�í�ových nohou a poslouchá
jeho slova. Martu, která vidí mno�ství nesplnìných
povinností, to pohor�uje a øíká: �Pane, nezále�í ti

na tom, �e mì má sestra nechala samotnou? Øekni
jí pøece, a� mi pomù�e!� Je�í� odpovídá: �Marto,
Marto, dìlá� si starosti a trápí� se pro mnoho vìcí.
Jen jednoho je tøeba. Marie volila dobøe; vybrala si
to, oè nepøijde.� To jsou slova, která mnoho �en,
dobrých hospodyò, zraòují, proto�e si myslí, �e
znehodnocují jejich práci a starostlivost o druhé.
Ale tak to není. Pøesto�e se zdá, �e Je�í� dává pøed-
nost Marii, jen se v tu chvíli pøidává na stranu té
slab�í, aby obì mohly dál �ít jako dvì sestry spolu
v jednom domì. Marie i Marta jsou dvì strany jed-
né mince � obì patøí k èlovìku a jednání bez posto-
jù obou z nich není úplné.

Být Martou znamená být hostitelkou a host pøi-
cházející jako cizinec a pøiná�ející neznámé a nové

je v izraelské tradici obrazem Hospodina. Mít hosty
� to byla v Izraeli velká událost. Také Je�í� s uèed-
níky byli v této tradici pøijati Martou v jejím domì
a ona chtìla být dobrou hostitelkou. Chtìla, aby se
její host cítil dobøe a � mo�ná pro konkurenci ostat-
ních �en � chtìla od svého hosta sly�et: �Tady je
mi dobøe. Tady mi nejvíce chutná. Tady mi oprav-
du nic nechybí.� Proto okam�itì odhadla, co host
potøebuje, a rychle mu chystala jídlo, proto nestí-
hala a vidìla, jak by to �lo lépe, kdyby jí nìkdo po-
mohl a kdyby mìla je�tì více a více a více sil.

Marta je archetypem hostitele a ochránce. Hosti-
tel zve hosty, pøipravuje, chystá, bìhá a stará se.
Odmìnou mu je plný dùm spokojených a sytých
lidí vèetnì dìtí ze sousedství a uji�tìní, �e si u nìj
pøipadají �jako doma�, �e je o nì postaráno a nic
jim nechybí. Celou svou silou se zasazuje pro dob-
ro druhých. Jeho jednání jej prosazuje, je expandu-
jící, rychlé, praktické, úèelové, ale má i stinnou
stránku.

Úsudky a jednání hostitele a ochránce jdou
mnohdy tak daleko, �e sám pøestává vnímat, co
host potøebuje, a stará se o nìj bez ohledu na to, co
jeho host vùbec chce. Nesly�í jeho pøání, nemá èas
vcítit se do jeho potøeb, a kdy� pak vìci nejdou
podle jeho pøedstav, je rozru�ený a nespokojený.
Mnoho lidí takto jedná se svými dìtmi, pøáteli nebo
spolupracovníky. Jsou aktivní, ani� se pøedem za-
myslí, zda jejich aktivitu nìkdo skuteènì potøebuje
a pak jsou rozladìní, kdy� jejich práce není dosta-
teènì oceòována.

Marie na rozdíl od Marty nechce, aby se host cítil
dobøe u ní, ale aby mu bylo dobøe s ní. Chce vìdìt,
o èem vypráví. To nové a neznámé, co pøinesl
s sebou, je on sám a je �koda si nesednout k jeho
nohám a pozornì to nevyslechnout. Sednout si
nìkomu k nohám znamenalo pøisoudit mu roli uèi-
tele a pøijmout roli �áka. Marie na sebe v tu chvíli
pøijímá roli Je�í�ovy uèednice. Je�í� pro ni není
konzumentem jejího úsilí, ale dostává prostor se
sám projevit. Marie se u naslouchání zcela zapo-
mnìla. Je pasivní, neptá se po nutnosti svého jed-
nání a nenechává se urèovat povinnostmi. Je svo-
bodná, tvùrèí, naslouchá, ptá se, a proto vnímá to
nové, co pøedtím nikdo nevyjádøil.

Marie je archetypem umìlce a umìlec je èlovìk,
který hledá nové zpùsoby vyjadøování toho, co pro-
�ívá. Své radosti, starosti, chu� do �ivota nebo smy-
sl pro krásu vyjadøuje tvùrèím zpùsobem. �ivotní
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sílu pak èerpá právì z tohoto tvùrèího promý�lení
a vyjadøování, které v�ak potøebuje èas. Je to èlovìk,
který pøiná�í do �ivota barvy a pøesto�e se na �ivo-
tì aktivnì nepodílí, je jeho jednání jeho dokonalým
vyjádøením. Naslouchá, tu�í nìco o tajemství �ivo-
ta a o tajemství Boha a hledá, jak to vyjádøit.

Také jednání Marie má svou negativní stránku.
Objeví se ve chvíli, kdy umìlec pøestane rozli�ovat
mezi sebou a tím, co vyjadøuje. Pak se stane, �e
místo, aby kreativním zpùsobem vypovídal o �ivo-
tì, zaène vypovídat o sobì samém. Je pøepjatý, vý-
støední a sebestøedný.

Hostitelka Marta a umìlkynì Marie jsou proti-
klady, ale pøesto jedna potøebuje druhou. Umìlec
potøebuje aktivitu a vztahy hostitele, aby jeho umì-
ní pøineslo ovoce � aby se umìl s druhými podìlit.
Hostitel zase potøebuje umìlce, aby mìl vùbec co
nabídnout.

Jednání bez Mariina rozmìru je vyèerpávající
a stává se povinností, stereotypem. Bez rozmìru
umìlce by byl �ivot fádní, neutì�ený a vztahující
se na výkon. Marta bez Marie by zùstala ztracená
ve svém úsilí a slepá a hluchá k druhým lidem.

Jednání bez rozmìru Marty by se zase ani ne-
uskuteènilo. Marta ukazuje, �e je tøeba svùj du-
chovní potenciál smìøovat ke starostlivé a láskypl-
né péèi o druhé. Bez Marty by Marie jen narcisticky
krou�ila kolem sebe samé. Jedna potøebuje druhou
a obì jsou rozmìrem jednání ka�dého èlovìka.

Oba �ivotní postoje se tak projevují v ka�doden-
ním jednání � kdy� víme jak, co a pro koho, ale

také kdy� víme proè a co je za na�ím jednáním
skryto. Oba tyto postoje se pak projevují také ve støí-
dání èasu práce a èasu klidu, èasu výdechu � èasu
jednání a pøetváøení � a èasu nádechu, kdy je tøeba
nechat se naplnit a pøemý�let o smyslu toho, co
dìláme. A oba tyto postoje jsou také zøetelné v jed-
notlivých �ivotních období èlovìka. Kdy� slunce
�ivota stoupá, je èas být aktivní, pøetváøet svìt
a zahrnovat své bli�ní starostlivostí a péèí, tedy
�být Martou�. Kdy� pak �ivotní slunce zaène kle-
sat, pøijde èas se zti�it, uvolòovat prostor mlad�ím,
promý�let do hloubky to, co nás dosud obklopova-
lo, a tak se uèit �být Marií�.

Pøeji nám v�em, kterým se tyto dva horizonty
v �ivotì právì lámou a vydáváme se na cestu do-
mù, abychom v sobì tento nový rozmìr �ivota ne-
ukrývali za nános líèidel nebo pøedstíraných sil,
ale objevili jej, pøijali a zamilovali si jej.

A ve chvílích, kdy si èlovìk pøestává vìøit, �e ten-
to �ivotní úkol zvládne, nám pøeji dùvìru ve zku-
�enosti star�ích a nadìji, �e pøes v�echny pøedsud-
ky a spoleèenská znevýhodnìní je i odpolední èást
�ivota velkým bohatstvím. Èlovìk toti� paradoxnì
poroste dál a �je�tì v �edinách ponese plody� (� 92,
15). Jen trochu jinak.
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