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Podle představ klasické sociologie měla 
moderní společnost už dávno vytvořit so-
lidně integrovaný sociální celek, ve kte-
rém každý jedinec zaujímá funkční místo. 
Podle všech uznávaných sociologických 
teorií je totiž každý človčk pro společnost 
nějak užitečný. Sociologie zde vlastně pře-
jímá, aniž by si to vždy plně uvědomova-
la, pohled ekonomie s jejím chápáním člo-
věka jakožto producenta. Lidé, které dnes 
nalézáme na okraji společnosti, rozhodně 
nemohou být považováni za producenty. 
To může ekonomicky jednostranné a eko-
nomicky přímočaré myšlení svádět k to-
mu, aby pochybovalo o jejich užitečnosti. 
„Lidé na okraji společnosti" nebývají zají-
maví ani jako výrobci, ani jako konzumen-
ti. Z hlediska potřeb ekonomiky jsou ty-
picky neproduktivní, tedy v podstatě spo-
lečensky přebyteční. 

Francouzský' sociolog Guy Roustang, 
autor knihy „Ekonomika proti společnos-
ti", v této souvislosti konstatuje, že neštěs-
tím „lidí z okraje společnosti" je, že se 
narodili do společnosti, v níž ten, kdo je 
přebytečný ekonomicky, je vnímán jako 
přebytečný i po mnoha dalších stránkách. 
Vrcholným paradoxem přitom je, že po-
čet ekonomicky přebytečných se zvyšuje 
spolu s úspěšností ekonomiky (měřeno 
tempem růstu hrubého domácího produk-

tu). Nárůst ekonomicky marginálních tak 
vede jinak prosperující země do slepé ulič-
ky. Čím účinněji dokáží vyrábět, tím vět-
ší je počet lidí, bez nichž se dokáží obejít. 
Tím více rostou vrstvy marginálních, je-
jichž pevným jádrem se stávají dlouho-
době nezaměstnaní. 

Moderní společnost oscilující kolem 
výroby a spotřeby hmotných statků přizná-
vá plnohodnotný status pouze těm, kdo 
v těchto oblastech spolu soutěží. „Lidé 
z okraje společnosti" toto soutěžení buď 
přechodně, anebo dokonce definitivně 
vzdali. Uzavírají se do svého světa, který 
může mít podobu ghetta etnické minori-
ty, může mít podobu světa, v jehož cent-
ru leží droga, nebo může mít podobu de-
likventní subkultury. Může to však být 
také svět vážně fyzicky či psychicky han-
dicapovaných, anebo svět lidí příliš sta-
rých a naopak ještě příliš mladých na to, 
aby mohli mít šanci na trhu práce. 

Sociologie je příliš spjata s modelem 
ekonomicky produktivního člověka, než 
aby dokázala uchopit problém marginali-
ty jinak než skrze nezaměstnané. Všímá 
si přitom těsných korelací mezi rizikem 
nezaměstnanosti a zdravotním stavem, et-
nickou příslušností, věkem či fází rodin-
ného cyklu. Otázka, jak porozumět „li-
dem z okraje společnosti", se pro socio-



logii v podstatč redukuje na otázku, jak 
je opět zařadit na trh práce, či jak ales-
poň zajistit, aby k nim z produktivní sfé-
ry prokapalo co nejvíce zdrojů pro finan-
cování sociální pomoci, pokud již sami 
na tento trh dojít nedokáží. 

Pokud necháme stranou jejich proble-
matické ekonomické zařazení či přímo 
neproduktivnost, co mají vlastně společ-
ného tak různorodé typy lidí, jako jsou 
příslušníci kulturně odlišných etnických 
menšin, lidé zdravotně handicapovaní, či 
lidé ohrožení drogou anebo kriminalitou? 
Pro ně pro všechny je charakteristické, 
že z nejrůznějších důvodů nevnímají spo-
lečnost, ve které žijí, jako uspokojivý, 
útulný, skutečný domov. Buďto je tento 
svět vůbec nepřijal, anebo z něho hledají 
z důvodů nejrůznějších únik. 

Je příznačné, že ve zdaleka nejkonden-
zovanější podobě je fenomén společenské 
marginality zastoupen právě v případě 
bezdomovce. U bezdomovců jsou kon-
centrovány všechny rysy, které ostatní 
kategorie marginálních znají jen ve více 
nebo méně rozvinutých náznacích. Pokus-
me se tedy právě na bezdomovcích ilu-
strovat problém marginality obecně. 

Zdá se, že pojem a představa domova 
hraje v lidském jednání roli mnohem vět-
ší, než jakou mu přisuzují vědy zabývají-
cí se společností. Mimochodem, „domov" 
hraje významnou roli také u jiných tvorů 
a biologie odhalila mnoho zajímavého při 
zkoumání různých zvláštností teritoriální-
ho chování zvířat. 

Pro člověka znamená vědomí domova 
celou řadu důležitých věcí. Na prvém místě 

domov představuje bezpečí. Člověk potře-
buje mít důvěrně známé místo, v němž se 
cítí jistě, přirozeně a útulně. Každodenním 
pocitem bezdomovce je naproti tomu trva-
lý strach a nejistota. Bezdomovec se nemá 
kam vracet, nezná rytmus normálních lidí, 
u nichž je nejistota cizího prostředí únos-
ná proto, že je vždy dříve, nebo později 
vyvažována právě možností návratu domů. 

Domov však představuje kromě bezpe-
čí také zdravou míru stimulace. V klidu 
se v něm můžeme vyrovnávat s podněty, 
které by pro nás jinak byly jen těžko stra-
vitelné. Kdo nemá domov, s podněty se 
míjí. Nemá si je kam odnést a v klidu ro-
zebrat, míhají se kolem něho a on k nim 
zůstává v hloubi duše nevšímavý. Proto 
bezdomovectví znamená kromě strachu 
v nejistém světě paradoxně také všudypří-
tomnou nudu. Podněty nedostávají příle-
žitost k tomu, aby byly zpracovány, sté-
kají po mysl' bezdomovců tím nevšíma-
věji, čím méně mají podobu uspokojení 
bezprostředních potřeb. 

Konečně domov pomáhá člověku řešit 
také problém s jeho vlastní identitou. Do-
mov bývá vždy něčím rozlehlejším a tr-
valejším, než je každý jeho obyvatel. Ten, 
kdo se v určitém místě cítí doma, má mož-
nost identifikovat se s něčím, co ho spo-
juje s lidmi, kteří zde byli doma před ním. 
Má také možnost myslet na ty, kdo zde 
budou jednou doma po něm. Bezdomo-
vec žádnou takovou oporu nemá. Život 
nikde se stal jeho údělem a marné hledá 
ostrov, který by ho uchránil před mořem 
anonymity, jež ho na každém kroku ob-
klopuje a pohlcuje. 



Sociologie zná způsob, jak beznadějné 
postavení bezdomovců ve společnosti vy-
jádřit. Tři rozměry domova - tedy pocit 
bezpečí, možnost stimulace či realizace 
ve vztahu ke druhým a obraz vlastní iden-
tity - vyjadřuje sociologie zvláštním opi-
sem. Dělá to tak, že seřazuje lidi do stra-
tifikačních schémat. Vychází z předpo-
kladu, že pro celkové postavení každého 
člověka ve společnosti jsou důležité pře-
devším tři skutečnosti: 

1. Jak velkým majetkem (bohatstvím, či 
příjmem) člověk disponuje, 

2. jaký je jeho podíl na moci, 
3. jaká je míra prestiže, které se v očích 

druhých lidí těší. 
Sociologové pak zařazují každého člo-

věka do příslušné sociální vrstvy právě na 
základě uvedených tří měřitelných dimen-
zí. Počet vrstev, s nimiž pracují, se různí, 
avšak základem celé koncepce je rozděle-
ni členů společnosti na ty, kdo dosáhli prů-
měrného postavení, dále na elitu těch, kdo 
se (majetkově, mocensky či prestižně) vy-
švihli nad průměr, a konečně na ty, kdo 
klesli pod průměr. Ti tvoří dolní vrstvy. 

Marginálové do tohoto obrazu nepatří. 
Stojí ještě níže než ti, kdo zaujímají nej-
nižší příčku na stupnici sociální stratifi-
kace. 

Nedosahují ani na poslední stupínek. 
Přesně řečeno: nénalézají se někde vespod 
společnosti, stojí zcela mimo ni. 

To, že jsou „lidé na okraji" vyloučeni ze 
sféry práce, může být velmi nepříjemné 
a mrzuté. Avšak to, že jsou vyloučeni z ko-
munikace s druhými, je pro ně přímo zni-
čující. Jestliže „lidé na okraji společnosti" 

nemohou počítat s tím, že k nim bude ně-
kdo promluvat, hrozí jim ztráta schopnosti 
podržet integritu vlastní osobnosti. V tom-
to smyslu je osobnostní identita odrazem 
integrity společnosti jako celku. A jestliže 
je jedna narušena, pak tu druhou to nemů-
že vážně nepoznamenat. 

Bezdomovci se rekrutují z největší čás-
ti z těch, kdo z nejrůznějších důvodů pro-
stě nestačí tempu a požadavkům moderní 
společnosti. Jsou to lidé, pro které se řada 
projiného zcela normálních samozřejmos-
tí stává obtížně řešitelným problémem. 
Nedokáži si svůj domov udržet, anebo -
což je častější - nedokáží si nový vybudo-
vat poté, co byli propuštěni z nejrůzněj-
ších ústavů. Může se jednat o mladého 
člověka, jenž odchází z domova mládeže, 
o člověka, který opustil věznici po výko-
nu trestu, o člověka propuštěného z ústav-
ního léčení. Tito lidé mají velmi často 
zdravotní potíže (i krátká doba života bez-
domovcejim je dále zhorší) a jejich reak-
ce bývají směsí zatrpklosti, poníženosti 
a někdy také nekontrolovatelných, avšak 
nepříliš přesvědčivých výbuchů agresivit)'. 

Cheme-li pochopit příčiny bezdomovec-
tví a obecně příčiny marginality, nestačí 
zabývat se těmi, kdo se ocitli na okraji. Je 
třeba zamyslet se nad společností, která tak 
snadno a vcelku bez skrupulí část svých 
členů na okraj odsunuje. Co je to vlastně 
za obec, z níž se tak lehce (a často tak ne-
vratně) vypadává? Moderní stát se svou 
národní ekonomikou je dnes v úzkých. 
Krize státu y jeho vztahu k těm, kdo stojí 
na okraji společnosti, je nikoli nevýznam-
nou součástí dnešní krize sociálního státu. 



Došlo zde k nešťastnému souběhu dvou 
procesů. Na jedné straně se v posledních 
desetiletích zvyšují počty všech marginál-
ních. Především roste počet starých lidí, 
současně výrazně vzrostl počet nezaměst-
naných (především dlouhodobě nezaměst-
naných), roste podíl opuštěných matek a ne-
úplných domácností, jsou však také počty 
fyzicky a duševně handicapovaných, vzrůs-
tá počet lidí závislých na drogách a narůs-
tají i počty bezdomovců, kteří jsou často 
průnikem všech těchto kategorií. V důsled-
ku toho rostou i nároky na péči o ně a na 
její finanční zabezpečení. 

K tomu všemu dochází ovšem v situa-
ci, kdy zdroje národního státu vysychají. 
V důsledku globalizace ekonomiky ztrá-
cejí národní státy kontrolu nad tvorbou 
a distribucí bohatství. Americký ekonom 
David Korten konstatuje: Velké nadná-
rodní firmy podnikají tam, kde je práce 
nejlevnější, zboží prodávají tam, kde jsou 
jeho ceny nejvyšší, a daně odevzdávají 
tam, kde mohou využít daňových úlev. 
Výsledkem je, že v národních státech ros-
te sice počet potřebných, zdaleka však ne-
rostou stejným tempem zdroje na netržní 
krytí jejich potřeb. 

Rodí se situace, kterou můžeme nazvat 
marginalita na druhou. Jde o to, že ty ob-
lasti, které mají nejvyšší počty sociálně po-
třebných, dostávají se zároveň na periférii 
globálních ekonomických toků. Mají tak 
nejméně prostředků, jak svým potřebným 
pomoci. Málo se hovoří o tom, že druhou 
stránkou globalizace ekonomiky se stává 
právě globalizace marginality. Ekonomic-
ká globalizace přes všechny výhody, které 

může alespoň pro některé mít, není sama 
o sobě schopna zajistit přístřeší těm, kdo 
žádné nemají. Naopak, v řadě zemí nastala 
tristní situace, kdy prostě nejsou prostřed-
ky pro ty, kdo žádné prostředky nemají. 

Je to situace nejen lidsky politováníhod-
ná, ale také krajně nebezpečná. Zapojit 
marginální do ekonomického života země 
a tím jim zprostředkovat přístup k nor-
málnímu statusu člověka industriálni spo-
lečnosti bude s nejvyšší pravděpodobností 
rok od roku těžší. To je daň za úspěch 
ekonomiky, která dokáže produkovat stále 
více se stále menším počtem lidí. Jediné, 
co zůstává dostupné, je naštěstí to nejpod-
statnější. Pomocí obyčejného lidského po-
rozumění je možno vybudovat to, co li-
dem, vůči kterým byl osud přívětivější, 
dodává zdarma jejich domov. Potřebu 
bezpečí, stimulace a identity je možno 
suplovat agresivitou. Stejnou potřebu je 
však možno uspokojit též na základě sym-
patií, porozumění a lásky. 

Touha po domově bude v podmínkách 
globalizace jedině sílit. Nakolik převlád-
ne v globalizovaném světě první, agresivní 
a šikanující forma zvládání nejistoty a na-
kolik forma druhá, založená na pochope-
ní a porozumění různostem, právě o tom 
se dnes rozhoduje. 
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