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Vědecké poznání
Všichni lidé touží přirozeně
po poznání.
/Aristoteles:Metafysika/
Specializace a její následky
Žijeme v době velkého rozmachu lidského vědění a úzké spe
cializace vědců.Dnes nikdo nemůže zvládnout důkladně všechny
obor\ lidského vědění, a proto úzká specializace Je nutná,aby
se védy mohly dále rozvíjet.Tato specializace však přináší ce
lou řadu problémů,Jestliže si vědci neuvědomují dobré oblast a
hranice Jednotlivých věd,tyto hranice překračují tím,že sice
vycházejí z poznatků své specializované vědy,ale dělají z nich
uzávěry,které spadají do oblasti vědy Jiné.Tak se často stává,
ze fysik,astronom neb chemik dělají z poznatků svých věd neod
borné uzávěry filosofické.Biolog také zabloudí občas do etiky
a dělá z poznatků biologických uzávěry etické.
Tímto způsobem vzniká plichtění vědeckých poznatků a do cel
kového vědeckého poznávání se zavádí zmatek.To se projevujme zej
ména často v politice,poněvadž povaha této vědy není mnohým spe
cialistům dostatečně Jasná.
V zájmu pravdy a spravedlnosti Je tedy nutné vědět nejen to,
co Je věda,ale také čím se liší Jedna věda od druhé,Jaké Jsou
jejich metody a hranice.
Lidská přirozenost tíhne k poznávání pravdy,což se projevu
je tím,že nejen Jednotlivec od svého dětství,ale i celé lidstvo
během svých dějin shromažďují poznatky,organizují a klasifiku
jí je, a tak vznikají postupně vědy.Dnešní vědy jsou výsledkem
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práce mnoha generací,a jsou tedy společenským výtvorem.
J í ž řečtí^filosofové se zabývali problémem,zdali poznání
vnější skutečnosti je možné,narazili však na základní potíž.
Naše poznání je totiž dvojí:smyslové a rozumové.Prostřednictvím
smyslu poznáváme, jednotlivosti,tedy jednotlivé věci a jejich
specifické vlastnosti.Smyslovým poznáváním se dostáváme do styku
s individuálními a existenciálními projevy extramentálního jsouc
na,na příklad tento strom,ten člověk,onen kámen atd.
Zatímco smysly nás informují o jednotlivinách,rozum tvoří obecné^pojmy,jako na příklad strom vůbec,člověk,kámen,jabloně,šel
my kočkovité,pískovec atd.Otázkou je,co je skutečností,zdali jed
notlivost,jak nám ji předkládají smysly,nebo obecniny, o nichž nás
informuje rozum.
Plato řešil problém tím způsobem,že prohlásil,že rozum je vyš
ší schopností,a proto rozum nás informuje o skutečnosti.To zna
mená,že obecniny/universalia/ jsou jedině skutečné.Mimoto se mu
pravda jevila jako něco neměnného,zatímco věci,které nás údajně
obklopují a o nichž nás informují smysly,jsou měnitelné.Podle
Platona nemohou být tedy jednotlivosti opravdovou skutečností,
ale jsou to jen stíny pravé reality,která je universální,nekoneč
ná a nutná.Jednotlivosti jsou tedy stíny idejí,které jsou oprav-^
du reálné a věčné a které jsou v říši,která je smyslům nedostupná.
Tak se stal Plato otcem filosofického idealismu.
Aristoteles měl řešení jiné.On hlásal,že smysly nás informují
opravdu o realitě individuálních věcí,které nás obklopují,rozum
se však smyslových vjemů zmocní a v procesu abstrakce tvoří uni
versální pojmy.Obecnina je tedy výslednicí zvláštního myšlenkové
ho postupu,kterému se říká abstrakce.
Rozeznáváme tři způsoby abstrahování / modus abstrahendi/, a
tím tedy tři stupně abstrakce.
První stupeň.My se pohybujeme v říši smyslového skutečna a na
še mysl je závislá na smyslových faktech a vychází z nich.V prv
ním stupni abstrakce mysl odhlíží / odtahuje se,abstrahuj e/ od
partikulárních a singulárních znaků smyslového předmětu a přihlí
ží jen k universální bytnosti/essentia/ a její měnitelnosti.Abs
trahujeme tedy individuální smyslovou látku a ponecháváme obec
nou smyslovou látku.Jsme tedy v oblasti obecnin.Do této oblasti
patří přírodní^vědy a filosofie přírody.
Druhý stupeň.Mysl odhlíží nejen od individuální smyslové lát
ky,ale také od obecné smyslové látky,tedy od veškeré smyslové hmo
ty, a přihlíží jen ke kvantitě, k matematickým rozměrům ^smyslové
ho předmětu.Po abstrakci individuální i obecné smyslové látky,po
necháváme jen "poznatelnou látku".Toto je oblast matematiky.Mo
derní přírodní vědy-zejména fysika- používají často matematických
formulí,aby vyjádřily přesněji změny pozorovaných dat.Tyto matematizované přírodní vědy jsou pak uprostřed mezi prvním a druhým
stupněm abstrakce a nazjrvají se vědami prostředními /scientia
media/.
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Třetí stupeň.Zde jde mysl nejen za smyslovou kvalitu změn,
ale také za kvantitu, a zabývá se jen obecně jsoucnem jako ta
kovým,tedy jsoucnem jakožto jsoucnem vůbec..Abstrahujeme od ja
kékoli látky.Toto je oblast metafysiky.
Je- nutno zdůraznit v této souvislosti,že v prvním,druhém i
třetím stupni abstrakce se vždy zabýváme opravdovou extramentální realitou,ale vždy jiným znůsobem.íídyby byl tento kontakt s
Sxtramentální realitou přerušen,pak bychom nebyli již v oblasti
poznání, v říši pravdy, v opravdové skutečnosti,ale v říši fanta
zie-, a to již by pak nebyla věda.Je pozoruhodné,že mnohé filoso
fické systémy tento kontakt s extramentální realitou z velké
části ztratily a zabývají se pak částečně- a někdy i převážněumělými výtvory lidského rozumu,tedy rozumovými konstrukcemi,
které nemají základ v extramentální realitě.
Způsob definování
Po způsobu abstrahování je druhým základním pojmem způsob
definování /modus deílniendi/.Když pozorujeme materiální před
mět ^je během pozorování na rozhraní dvou druhů poznávání:smys
lového a rozumového.Musíme pak volit a rozlišovat mezi dvěma
druhy analýzování a tedy mezi dvěma druhy definování:
1. analýza empiriologická a
2. analýza ontologická.
Rmpiriolo^ická analýza se orientuje^na pozorovaná a vůbec
pozorovatelna a měřitelná data smyslového předmětu,je to tedy
analýza grostorově-časová.Mysl sestupuje k pozorovatelnému a
měřitelnému,jde zde tedy o pohyb sestupný,rozum sestupuje do
oblasti smyslové.Toto je oblast věd přírodních. Rinpiriologické
vědy dělíme dále na
empirioschematické a
empiriome trické.
empirioschematické vědy nepoužívají matematických formulí,
ale jen poznatky třídí a klasifikují.Vedy empiriometrické pou
žívají matematických formulí.
Ontologická analýza vychází ze smyslové reality,tedy z pozo
rovatelného ,ale je zaměřena na rozumem poznatelné jsoucno.Jde
o pohyb vzestupný.Mysl vychází ze smyslových dat,bere je v úva
hu,ale jde dál,hledá poznatelné důvody,které přesahují smyslo
vou oblast.Není to tedy již jsoucno smyslové,pozorovatelné,ale
jsoucno rozumem poznatelné,stručně poznatelné.Rozlišení mezi
oblastí jsoucna pozorovatelného a poznátelného je velmi důle
žité.1/ ontoiogické analýze se mysl zabývá pojmy jako operativ
ní síla vůbec, barva vůbec, atd.Jdeme^od pozorovatelného k
nepozorovatelnému,ale př«^fo poznatelnému jsoucnu, po znatelnému
rozumem.Jsme v oblasti filosofie.Zde jsou smyslová data pouze
znaky pro bytnost /esenci/ a směřujeme stále k esenci,jak nám
ji rozum prezentuje jako poznatelnou.
Objektivní světlo _
Způsob abstrahování a způsob definování se- nazývají dohro
mady objektivním světlem poznávání /ratio formalis sub qua/.
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^Specifikacevěd
Analýza empiriologická a analýza ontologická se dohromady na
zývají způsobem definování,což je vlastně způsob,jak se tvoří po
jem.Musíme tedy rozlišovat mezi pojmy filosofickými a pojmy pří
rodních věd.Proto způsob definování je posledním principem pri
specifikaci věd.Vědy dělíme tedy vždy podle toho,ve kterém jsou
stupni abstrakce, a dále podle toho,jaký mají způsob definování.
Bmpiriologická a ontologická analýza jsou prostě rozlišné způso
by myšlení,rozlišné způsoby definování, a "tak jsou dalším měřít
kem při klasifikaci ved.
_Materiální_nředmět_vědy_
Materiálním předmětem vědy může být jakákoli věc,člověk,vzta
hy mezi lidmi a vůbec cokoli.Tentýž materiální předmět však může
me zkoumat z různých hledisek.Tak na příklad stůl můžeme zkoumat
z hlediska fysikálního,chemického,uměleckého,hospodářského atd.
Jedním předmětem materiálním se tedy může zabývat více věd,každá
ze svého hlediska.
_Pomální_oře dmet_yedy_
Formální předmět /ratio formalis objecti ut res,nebo ratio
formalis quae,neb také formální perspektiva/ je hledisko,ze kte
rého zkoumáme materiální předmět.Tak na příklad medicina zkoumá
materiální předmět lidské tělo z hlediska vyléčení/sub ratione
sanationis/.Metafysika zkoumá jsoucno jako takové /ens sub rati
one entitatis/.Matematika zkoumá jsoucno z hlediska kvantity/ens
sub ratione quantitatis/.Přírodní vědy zkoumají jsoucno z hlediska
pohyblivosti /ens sub ratione mobilitatis/,přičemž způsob defino
vání je empiriologický a stupeň abstrakce je střední mezi prvním
a druhým.Filosofie přírody zkoumá také jsoucno z hlediska pohybli
vosti,ale způsob definování je ontologický.Přírodní vědy a filo
sofie přírody mají tedy stejný formální přednět,avšak způsob defi
nování je odlišný.
Formální předmět může být dvojí:
1. generální a
2. specifický.
Často teprve- formální předmět specifický vymezuje hranice jednot
livé vědy.Tak na příklad matematika,to jest aritmetika a geomet
rie, má formální předmět velikost,avšak specifický formální před
mět aritmetiky je velikost konkrétní/quantitas concreta/ a speci
fický formální předmět geometrie je velikost souvislá a plynulá
/quantitas continua/.
U každé vědy tedy rozeznáváme:
A/přednět materiální,
B/ předmět formální; a/ generální, b/ specifický,
C/ objektivní světlo :
a? způsob abstrahování:1.formální:první,druhý a třetí stupeň
abstrakce,
2.totální,který určuje vyšší a nižší
druh/genus/,
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b/ způsob definování:
l.ontologická analýza,
2.empiriologická analýza:empirioschematická^
empiriometrická.
Materiální předmět a formální předmět dohromady,tedy mate
riální předmět zkoumaný z určitého hlediska,můžeme nazývat
"sférou základní poznátelnosti".Sférou základní poznstelnosti
u matematiky je jsoucno z hlediska velikosti /ens sub ratione
quantitatis/ a u věd přírodních jsoucno z hlediska pohyblivosti
/ens sub ratione mobilitatis/.
_Třídění_věd_na_skuniny__
Vědu můžeme definovat jako poznávání jisté prostřednictvím
příčin/cognitio certa per causas/.
Rozeznáváme tyto základní skupiny věd:
I. Věda dokonalá a věda nedokonalá.
Věda dokonalá/scientia perfecta/ je poznání Boží a andělů.
Věda nedokonalá /scientia imperfecta/ je poznávání lidské.
II. Vědy v pravém smyslu slova a vědy v širším smyslu slova.
l.Vědy v pravém smyslu^slova/ sciantia in sensu stricti
ore/. Z d e j e poznávání omezeno na poznávání prostřednic
tvím příčin, z nichž něco nutně vyplývá.
Toto jisté poznávání v pravém smyslu slova je dvojí:
a/ Ze zjevení.To je oblast pravdy Bohem zjevené,kterou
se zabývá theologie.
b/Z rozumu.To je oblast pravdy rozumem hledané,kterou se
zabývají filosofie,přírodní vědy atd.
Oblast pravdy Bohem zjevené a oblast pravdy rozumem hledané
je nutno rozlišovat pečlivě zejména při zkoumání mravních prob
lémů.Filosofická etika patří do oblasti pravdy hledané a theo
logická morálka do oblasti pravdy zjevené a obě vědy mohou zkou
mat tentýž problém /např*krádež,vražda atd./,každá ovšem ze
svého vlastního hlediska.
Vědy v pravém smyslu slova dělíme dále na dvě skupiny:
a/Vědy spekulativní/teoretické,scientia speculativa,scien
tia proprie dicta/.Zde jde o poznávání pro poznáváni
pravdy/metafysika,matematika atd./
b/Vědy praktické/scientia practics,scientia improorie dicta/.
Tyto vědy poznávají za určitým účelem.Tak na příklad etika je poznáváním za účelem hodnocení lidských činů.
Vědy praktické dělíme na:
A/Spekulativněpraktické.Zde jde o poznávání všeobecných zá
sad,které regulují lidské jednání/např.etika/.V těchto vě
dách má pojem "cíl" podobnou funkci jako princip ve vědách
spekulativních.Vědy spekulativněpraktické jsou vědami
normativními.Patří k vědám v pravém smyslu slova.
B.Praktickopraktické.V těchto vědách máme zásady více partikularizované než v etice a i když se berou v úvahu detaily,
pohybujeme se stále v oblasti obecnin,raison d'e'tre, a ne
v singulárnosti jako u ctnosti opatrnost/prudentia/.

Ve vědách praktickopraktických nejde o pravdu jako ve vě
dách spekulativních a spekulativněprsktických,ale o nejbližsí
pravidla pro akci.Zde se neprovádí analýza,ani ontologická,ani
empiriologické,ale komponuje se,shromsždují se zkušenosti.Pra
cuje se kompozitivním způsobem /modo compositivo/ stejně jako
v umění /ars/ a ve ctnosti opatmost/pruďentia/.Vědami prskticko_praktickými jsou např. znalosti architektů,inženýrů,bankéřůg
velitelů armád atd.Ns nižší úrovni jsou pak znalosti řemeslníku.
Vědy graktickopraktické nejsou již vědami v pravém smyslu slova,
ale védami v širším smyslu slova.
2.Vědy v širším smyslu slova/scientia in sensu minus stric
to/.Sem patří právě výše uvedené věd^r praktickopraktické.Jisto
ta poznatků zde nevyplývá vždy z příčin a není jistotou úplnou.
Nejde tedy již o poznání jisté /cognitio certa/,ani o poznává
ní prostřednictvím příčin/per causas/.
Spekulativní vědy dělíme na :
a/vědy podřizuj ící/scientia subaltemans/ a
b/ vědy podřízené /scientia subaltemata/.
Když nižší věda podřízená přijímá principy z vědy podřizující/nadřizené/,pak mluvíme o subalternaei.Různé vědy pracují
s poznatky,kterých se dopracovaly vědy jiné ve svém oboru.Uzá
věry vědy podřizující se pak přijímají jako principy vědy pod
řízené.
Vědy na úrovni empiriologické jsou podřízeny vědě deduktiv
ní,to jest matematice.Podřízenost věd empiriologických matema
tice je také subaltemací.Optika je vědou 3ubaltemovanou,neboí
přijímá jako své principy uzávěry geometrie,která se tím stává
vědou podřizující.Akustika je ve vztahu subalteraace k aritme
tice.
Postavení experimentálních věd k filosofii je poněkud jiné,
zde již nejde o subaltemaci v pravém smyslu slova,ale o infrapozici.Vědy oblasti empiriologické nepoužívají totiž uzávěrů
filosofických jako svých vlastních principů.Empiriologické vědy
jsou vědami jiné analýzy a jiného pojmového slovníku než vědy
filosofické.Jsou tedy vědami autonomními.
Vědy empiriologické zkoumají jen smyslově poznátelná fakta
a jejich relace,tedy fenomény,zatímco esence je pro ně nepoznatelná.V tomto směru měl Kant do určité míry pravdu,když hlásal
že věc o sobě/Ding an sich/ je nepostižitelná,sle jsou postiži
telné jen fenomeny.Kant ovšem udělal chybu,že tento poznatek,kte
rý platí pro vědy empiriologické,generalizoval.Esence je totiž
nepostižitelná přírodními vědami,ale je vysvětlitelná filosofií.
Chce-li tedy přírodovědec poznat věc plně,pak musí překročit
hranice své empiriologické věd?/ a obrátit se také., na filosofii.
Jeden způsob analýzování a definování a jedno hlřisko nás nikdy
nepřivedou k plnému poznání skutečnosti.
Vědy přírodní potřebují jakýchsi regulativních principů,kte
ré uspořádají správný chod myšlení a výzkumu.Jsou "tedy v určitém
smyslu řízeny filosofií.Přitom však musejí být respektovány hra-
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nice empiriologické analýzy a nesmějí se dělat neodborné uzá—
věry,které tyto hranice překračují a zasahují do analýzy ontologické.V^tomto smyslu můžeme mluvit jen o subaltemaci nevlast
ní,které říkáme podřazenost/infrspozice/.Fysika je tedy ve vz
tahu infrapozice k filosofii přírody,jejíž funkce je zde pouze
regulativní,nikoli konstitutivní.Fysika je ovšem ve vztahu subalternace k matematice,neboí používá matematických formulí a
přijímá uzávěryjnstematické jako své vlastní principy.
V dějinách vědění je možno pozorovat dva pohyby.Ve středově
ku přesahovala filosofie často své hranice a pohlcovala tehdy
ještě nevyvinuté poznání přírodovědecké.V moderní době odmítají
znalci přírodních věd často filosofické poznání jako nevědecké.
Odsuzují hlavně metafysiku-ovšem neodborně- a snaží se ze své
empiriologické analýzy dělat uzávěry,které mají povahu filoso
fickou.Tak moderní přírodní^vědy překračují své hranice a vyt
lačují filosofii.Tak dochází k plichtění vědeckých poznatků a
vědeckých metod a uzávěry jsou pak pseudovědecké.
Zejména biologové mívají sklony dělat ze svých biologických
poznatků uzávěry etické a toto nesprávné "filosofování” pak
obhajuje potraty a nepřirozenou kontrolu početí a hlásá i fa
lešnou sexuální etiku.Velmi často se také" plichtí poznatky socio
logické,politologické a ekonomické s efikou a politikou.
Etika,která je filosofií praktickou,nehledá pravdu pro pou
hou pravdu,ale pro hodnocení lidských činů.Při takovém hodnoce
ní se nutně vychází z faktů smyslového vnímání,tedy ze zkuše
nosti a z poznatků věd přírodních,sociologie,politologie a ekonomiky a berou se v úvahu poznatkj/ nejvyššího řádu metsfysic—
kého a přihlíží se k ctnosti onatrnost/nrudentia/ a někdy i k
zásadám umění.
Tento myšlenkový proces začíná na rovině smyslového vnímání
a zkušenosti,vystupuje přes celou škálu teoretických věd až k
třetímu stupni abstrakce,to jest k metafysice, a pak sestupuje
v řádu praktickém až k hodnocení konkrétní činnosti.Praktická
filosofie/etika/ se tedy nedá vměstnat jen do jednoho konkrét
ního stupně abstrakce,ale myšlenkový proces probíhá všemi stupni
abstrakce a pak dolů přes poznatky řádu praktického až k jednot
livému činu.Etická norma je totiž vyjádřením vztahu/relace/ me
zi konkrétním činem a posledním cílem člověka,kterým je Bůh.A
tak v praktické filosofii zaujímá cíl podobnou pozici jako prin
cip ve vědách spekulativních.
/Vědy v širším smyslu slova/
Etika je věda praktická/spekulativněpraktická/,která pojedná
vá o lidských činech a jejich hodnocení.Zjištuje pravidla/normy/
pro lidské chování, a je tedy vědou normativní,to jest předpisnou.Etické normy však nejsou separovány od lidské přirozenosti,
nýbrž^jsou v ní zakořeněny.E.Kant separoval etické normy od lid
ské přirozenosti,stejně jako normativní škola právní /Xelsen,
Weyer,Sedláček atd./.Etické normy odpovídají totiž plně po zadav-
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kům lidské přirozenosti,která je přirozeností rozumovou, a tak
mravní zásady vedou k plnému rozvoji lidské osobnosti^a k pra
vému šíšstí člověka,Poněvadž etické normy se týkají všech možn;rch okolností lidské činnosti, vy zaduje etika,aby její znalec
měl velmi široké vědomosti v oblasti emoirické.
V moderní době se vyvinulo několik vědeckých oborů,jako
sociologie ,ekonomika a politologie ,je jichž důležitaít^roste se
zvýšenou komplikovaností současného života,Jsou to vědní obo
ry speciálních technik pozorování,zjišíování a ověřování způ
sobů" lidského chování.Jsou to tedy vědy informativní, a ne vy
světlující. Tyto vědy v širším smyslu slova nejsou vědami au
tonomními jako fysika neb biologie.
Rozlišování,které děláme v oblasti věd spekulativních po
kud jde o analýzu ontologicfcou a empiriologickou,neplatí pro
vědy praktické.Sociologie,ekonomika a politologie.jako vědní
obor:/ speciálních technik a metod pozorování,zjištování a ově
řování, jsou empirickými příoravami pro vědu^v užším smyslu slo
va,pro etiku,Jsou to tedy vědy pomocné a přípravné.Praktická
důležitost těchto věd je ovšem velká a jejich plná hodnota vy
nikne nejvíce,když jejich vazba s etikou bude více uznávána.
Důležité je,že tyto vědy jsou přímo integrovány do etiky jako
její vědy pomocné.
U těchto věd rozeznáváme ovšem také, a to analogicky/per
analogiam/,objekt materiální a formální.Jsou také velmi matematizovány a analogicky používají také metody empirioschematic
ks a empiriometrické.Výsledky jejich bádání však nejsou na
prosto jisté,není to tedy '’cognitio certa” v pravém 3myslu slo
va a nejde o poznávání orostřednictvím příčin/per causas/.
Velmi důležité je ovšem,abychom si dobře uvědomili,že tyto
vědy nepatří ani přímo do oblasti věd praktickopraktických,
které nejsou pomocnými vědami etickými.Nepatří tedy do skupi
ny věd jako inženýrství a architektura.Jejich vztah k etice
není vztahem subaltemace ani infrapozice ,ale je vztahem in
tegrace.
_Umění__
V této souvislosti je důležité věnovat aspoň stručně po
zornost umění.Poznávání pro poznání patří do oblasti věd spe
kulativních. Zde intelekt spočívá v poznané pravdě,aby jí
užil/frui/.
Vědy praktické hledají poznatkv,aby jich použily/uti/, a to
jednak v lidském jednání/agibile/ a jednak v lidském tvoření
/factibile/.Oblast lidského jednání je předmětem etiky.
Umění /ars/ je v řádu praktickém a je to oblast tvoření.
Je to především činnost intelektu,která spočívá ve vtiskování
myšlenky v hmotu,včetně zvuku v hudbě a zpěvu,včetně psaného
slova v literatuře, a konečně spočívá i ve vtiskování myšlenky
do organizovaného veřejného života v politice,ekonomii atd.
Umění předpokládá vlohy a schopnosti,které se rozvíjejí
cvikem a častým opakováním.
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Umění dělíme na umění krásné /hudba,malířství,sochařství
atd./ a umění praktické /užitkové/,jako je umění dělat nábytek,
umění operovat nemocného člověka,umění řešit problémy hospodář
ské,umění vládnout ve státě atd.Politika je totiž vědou i uměním
a medicina také.A k praktickému umění dělat nábytek může přistou
pit i krásné umění dělat nábytek stylový.Každé umění má svá vlast
ní pravidla.
Umění, a to i umění krásné,je nutností v lidském životě.Žád
ný člověk,jak říká sv.Tomáš i Aristoteles,nemůže žít bez potě
šení, a proto člověk,který se nenaučil hledat potěšení ducha,
soustřeďuje se na potěšení smyslové a tělesné rozkoše.
V krásném umění,jak již naznačuje název,je podstatnou slož
kou krása.Krásné je to,co působí potěšení smyslu zrakovému neb
sluchovému a současně i lidskému duchu.Krása působí potěšení lid
skému duchu,který miluje nádheru harmonie řádu,nádheru a jas fo
rem.Krása tohoto světa je ovšem jen slabým odleskem absolutní
Krásy,to jest Boha.Je to odlesk věčného ráje a připomíná jej již
také proto^že již zde aspoň na kratší dobu obnovuje mír a har
monii potěšení duchovního a smyslového.Krásné umění tedy povz
náší a vnitřně obohacuje..
__

Ooatmost/prudentia/ je ctnost řádu praktického,která vede
člověka k tomu,aby správně uvažoval o konkrétních případech zde
a nyní z hlediska etického.Tato ctnost umožňuje tedy člověku,aby správně aplikoval obecné etické normy na konkrétní případy,
které se vyznačují množstvím okolností a možností.Opatrnost ve
de také k tomu,aby se volily správné prostředky k cíli.Opatrnost
je životní zkušenost spojená se schopností předvídat možné nás
ledky činů,která usnaňnuje volbu správné cesty činů opravdu lid
ských, to jest činů rozumového tvora,který žije v řádnu přírod
ním i etickém, v oblasti obecných zásad i konkrétních praktic
kých problémů.
Opatrnost musí být opatrností moudrou a nesmí se zvrhnout v
opatmictví,které má znaky ustrašenosti a zbabělosti.
Ctnost opatrnost je v řádu jednání a lidského chování,umění
j e v řádu tvoření,vyrábění a dělání něčeho.Tato ctnost __je ^velmi
důležitá nejen v etice individuální,tedy v mém soukromém životě,
ale také v etice sociální,zejména v praxi politické a hospodážské.
0 jednotlivinách hmotného světa není možná žádná věda,nebot
vědy pracují s pojmy,které předpokládají abstrakci.Vědy speku
lativní se dělí-jak bylo vysvětleno- taká podle stupně abstrak
ce,zatímco úvahy etické,tedy v oblasti spekulativněprsktické,pro
bíhají celou škálou od smyslového vjemu jednotlivosti až k nejvyššímu stupni abstrakce a vracejí se pakK řešení konkrétního
problému.Vědy praktickoprsktické/jako architektura/pracují rov
něž s obecninami i když se pak soustřeďují na řešení individu
álních problémů.
Zvláštní vědou je historie,která studuje jednotlivé události
a jejich vztahy, a je proto vědou v širším smyslu slova.
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Auguste Comte /1796-1857/,považovaný za zakladatele nové vě
dy sociologické,se snažil vybudovat sociologii jako soustavu
poznatků o lidském jednání,kterým se ustavují společenské útva
ry. Představoval si,že je možno objevit společenské zákony,které
mají universální platnost, a proto tuto vědu chápal jako sociál
ní fysiku.On také začal používat názvu sociologie pro tuto novou
vědu o společenském životě a o společnosti.
Comte odmítal theologii a metafysiku a hlásal,že pozorování
projevů relativního jsoucna je jedině přiměřené lidskému rozu
mu, a že tedy jedinou možnou vědou je věda o vnějších smyslových
jevech,tedy o tom,co je pozorovatelné a měřitelné.Těmto názorům
se říká filosofie positivismu.
Vědu o tom,co je pozorovatelné a měřitelné na lidském jedná
ní a lidských vztazích,chtěl Comte vybudovat jako systém poz
natků jistých/cognitio certa/, a to prostřednictvím příčin/per
causas/.Poněvadž však lidské jednání jsou činy svobodné,neni mož
né zjištovat a formulovat přesnou zákonitost,která by platila
pro každý jednotlivý případ.Zde se tedy dostal Comte do konflitu s vědami,které odmítal,zejména s theologií a metafysikou.Fa
lešné uzávěry theologické a metaf^sické povahy přijal jako zák
ladní principy své vlastní vědy.Překročil tedy hranice své vědy,
jak si je sám formuloval.
U lidských činů,které zkoumáme hromadně, můžeme ovšem pozoro
vat jakousi pravidelnost,která je způsobena jednak tím,že lidská
přirozenost je v základech stejná, a jednak tím,že častým opako
váním si lidé vytvářejí návyky.Výchovou mladá generace přejímá
aspoň část návyků generace staršíma tím se návyková setrvačnost
prodlužuje.Člověk je tvorem společenským,žije ve společnosti,vy
tvořil určité společenské vztahy/relace/,které mají také svou
setrvačnost,stejně jako existence společenských útvarů,institucí.
U lidských činů nemluvíme o příčinách /causa/,jako na příklad
ve fysice,jedině snad o příčině účelové/causa finalis/,jejíž
působení je však závislé na rozhodnutí svobodné vůle.Celkově se
jedná o podmínky,které sice ovlivňují lidské činy, a o důvodech,
které apelují na lidský rozum,ale tím vším není lidské jednání
determinováno,jako je tomu ve vztahu příčiny a následku ve fysi
ce. Jinak by lidské jednání nebylo svobodné.Lidské jednání však
není ovlivněno jen rozumem,ale také často emocemi,vášněmi,fan-^
tazií,návyky,podmínkami zdravotními a klimatickými,stupněm vzdě
lání atd.
Sociologie studuje sociální jevy jako jevy měnitelné a mezi
sebou závislé a pojednává o variantách základních/nezávislých/
a variantách závislých a studuje jejich vztahy.Systém těchto re
lací vytváří sociální struktury.Sociální relace,struktury a in
stituce podléhají ovšem také změnám.
Poněvadž sociologie zkoumá sociální jevy hromadné,jsou meto
dy statistické velmi užitečnou pomůckou.Tím je moderní sociolo
gický výzkum silně maternatizován a sociologie je pak také na
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úrovni mezičlánku mezi prvním a druhým stupněm abstrakce,Keni
to však^striktně analýza empiriometrická.Toto hromadné zkoumání
sociálníchjevů je založeno na tak zvaném zákoně velkých čísel,
což znamená,že při zkoumání velkého počtu jevů zjišťujeme urči
tou ^pravidelnost.Povaha této pravidelnosti byla vysvětlena výše.
Z^této hromadně zkoumané pravidelnosti nemůžeme nikdy dělat uzá
věry pro jednotlivý případ.Zjistíme-li na příklad,kolik lidí,kte
ří se narodili v r.1930,zemřelo na srdeční vadu v r.1980,můžeme
sice přibližně odhadnout kolik asi zemře na tuto nemoc v roce
příštím,ale nikdy nemůžeme dělat uzávěr o konkrétním jednotlivci,
ze on také zemře na tuto nemoc.
Statistická zákonitost a zákonitost sociologická je jiného
druhu než zákonitost fysikální.Dnes již sociologové nesní o zá
konitosti sociální fysiky,jak to dělal kdysi Comte..Slova "zá-kon" se používá v jiném významu ve fysice, v etice.,právu,socio
logii a ekonomice,používá se analogicky. Rovněž slova "příčina"
se používá v různých významech.Příčinou rozumíme to,co svou silou
a působením přivodí existenci neb změnu v jiném . 7 tomto případě
je to příčina účinná/causa efficiens/ a je to příčina v pravém
smyslu slova,tak jak jí používáme v ontologii neb ve fysice.Jsou
ovšem ještě další opravdové příčiny.Slova "příčina" se take pou
žívá v nepřesném smyslu,když jde o jev,se kterým je jiný jev ně
jak spojen,na příklad časově-prostorově podmínky neb konstelace
pozorovatelných a měřitelných jevů,které jsou v relaci s jinými
jevy tak,že vidíme určitou pravidelnost,ovšem pravidelnost mě
nitelnou. Tak ovšem používá slova "příčina" lidová řeč,věda se
však musí vyjadřovat přesně odbornými výrazy a nesmí pojmy pli
chtit.
V tomto smyslu musíme ^tedy chágat sociologii jako vědu,kte
rá studuje lidské chování hromadné z hlediska společenskj/ch vztahů,skupin,jejich formování,upevňování a rozkladu.Je možno na
jít růzmé definice a různá vysvětlení toho,co je sociologie.So
ciologie je pomocná věda etická,která pojednává o člověku jako
členu skupiny,rodiny,národa,třídy,oboru zaměstnání,náboženského
vyznání,jako tvoru určitého věku, a to s jeho relacemi k jiným.
Sociologie tedy pojednává o člověku tak,jak existuje v různých
sociálních útvarech a vztazích.Z hlediska praktického a pedago
gického dělíme sociologii na sociologii všeobecnou,která pojed
nává obecně o lidských vztazích, o splečenských útvarech a in
stitucích a jejich změnách,a sociologii speciální.Speciální obor^ sociologie mohou studovat život městský,vesnický,chování
zamestnaců,zaměstnavatelů,školní mládeže atd.Sociologie práva
studuje vlivy společnosti na tvorbu právního systému a vlivy
práva na skutečný život.Sociologie náboženského života zjišťu
je, jak opravdu lidé nábožensky šijí neb nežijí ve farnosti, v
kraji, v diecési neb v celé zemí a hledá relace s jevy,které
přispívají k rozvoji náboženského života neb k jeho úpadku.
Sociologie je tedy velmi důležitý obor vědní i když to není
poznání jisté prostřednictvím příčin a není vědou autonomní.
Její velká důležitost spočívá v tom,že je vědou pomocnou pro
etiku a pro speciální odvětví aplikované sociální etiky,které
mu říkáme politika.Sociologie- sama o sobě není tedy vědou nor-
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mativnx,tedy vědou předpisnou,která by nám říkala přímo,co se
má dělat,ale je přípravnou a pomocnou vědou pro normativní etiku.Výsledky sociologického výzkumu nám tedy neříkají přímo-,
co má být,co se má dělat,ale jen to,co je,jaké sociální rela
ce existují v té které době a na určitém území. Sociologie' sa
ma neprovádí tedy etické hodnocení,ale připravuje materiál pro
to hodnocení, a proto označení,kterého se kdysi používalo,
"křesťanská sociologie”,není správné. Co se dříve označovalo
názvem ’’křesťanská sociologie”,je ve skutečnosti křesťanskou
sociální etikou ,která pochooitelně není v nynější době kom
plikovaných sociálních vztahů možná bez používání poznatků so
ciologických, ekonomických a politologických.
Za součást sociologie se někdy považuje také antropologie,
to jest nauka o životě primitivních lidí.Pro sociální etiku
jsou také důležité poznatky sociální psychologie a srovnávací
vědy náboženské.
_£konomika_
"Prvním úkolem moderní ekonomické vědy je popisovat,analýzovat,vysvětlovat a nalézat korelace fluktuací národního dů
chodu... Pro složitost lidského a sociálního chování nemůžeme
doufat,že dosáhneme jistoty některých přírodních věd.Nemůžeme
provádět kontrolované pokusy jako chemik a biolog...Svou po
vahou není ekonomika vědou exaktní a emoce v ní hrají důleži
tou roli a kontrolované pokusy téměř žádnou.ekonomika jako vě
da se- může zabývat nejlepšími prostředky k dosažení daných cí
lů,nemůže však tyto cíle předepisovat sama"./Economics,An In
troductory Analysis,Paul A.SamueIson,New York,1953 /.
" Ekonomika je nauka o tom,jak lidé a společnost volí -za
používání peněz neb bez peněž- využívat produktivních zdrojů,
kterých není dostatek, k výrobě různého zboží během doby,roz
dělovat je ke spotřebě njmí i v budoucnosti mezi lidi a sku
piny ve společnosti”./5 .vydání uvedené ^Samuelsono1
vy knihy,
1961 /.Různí autoři používají mnoha jiných definic.Tak je mož
no definovat ekonomiku také jako vědu o lidských činech z hle
diska užitečnosti pro získávání statků a služeb.
Ekonomika není vědou autonomní,ale je přípravnou a pomocnou
vědou oro ekonomickou etiku,pro aplikovanou ekonomickou etiku,
které říkáme ekonomická politika.Ekonomika je tedy přípravnou
a pomocnou vědou etickou,která je integrovaná část vědy etic
ké. Ekonomická etika vykládá všeobecné zásady o tom,jaký hospo
dářský život má být.Ekonomická politika stanoví obecné,avšak
konkrétizovane zásady o tom,jaký hospodářský život má být v
určité době a na určitém území za daných podmínek.Tyto zásady
je však třeba dále doplnit pravidly politického umění a ct
nosti opatrnost.Tím se tedy liší konkrétní ekonomická politi
ka od obecné ekonomické etiky.
Význam ekonomiky je stále větší a větší pro život moderního
člověka.Nerespektování etických norem v hospodářském životě
a budování ekonomiky jako autonomní vědy,tedy vědy nezávislé
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na etice,se dosud vždv vymstilo.Ekonomický liberalismus byl
a je systémem vykořistovatelským,který vedl často ke krvavým
revolucím.I kdys v některých zemích,které byly postiženy eko
nomickým liberalismem, k revolucím nedošlo,bvía tam společ
nost rozpolcená na dvě tříd^, na třídu majetných občanu a za
městnavatelů na jedné straně a na třídu občanů nemajetných a
bez sociálního zabezpečení.Obě skupiny pak vyčerpávaly mnoho
energie vzájemným škodlivým bojem místo*toho,aby spolupraco
valy v hospodářském a sociálním procesu jako sociální partne
ři na podkladě etických zásad.Tímto bojem utrpěla produktivi
ta a celková životní úroveň země i občanský mír.Dodržování zá
sad etických v hospodářském životě je cestou k prosperitě a
ke stabilitě celé společnosti.
Politologie
Politologie je nauka o vládních formách, o státních orgá
nech a jejich fungování,zejména o způsobu výkonu moci zákono
dárné,soudní a výkonné.Tato věda studuje lidské vztahy a vztahy
občanských skupin a institucí tak,jak jsou pod kontrolou stát
ní moci, a také vztahy jednotlivých států mezi sebou.Informace
0 ústavních systémech, o mezinárodních organizacích,které se
skládají ze zástupců jednotlivých států,a informace o meziná
rodních vztazích patří do oboru politologického výzkumu.Rovněž
studium okolností a situací,které přispívají^k rozvoji,úpadku
neb nadměrnému vzrůstu autority státních orgánů,a informace o
politických stranách a volebních systémech.
Specifickým hlediskem zde tedy je státní moc a její relace.
V této souvislosti si musíme uvědomit dobře rozdíl mezi stá
tem a celkovou politickou společností,to jest republikou^neb
královstvím.Stát je totiž jen nejvyšším orgánem politické spo
lečnosti.
Politologie není také vědou exaktní a nemůže tedv dosáhnout
takového stupně přesnosti a jistoty poznatků jako védy přírod
ní. Je to věda informativní,nikoli normativní,studuje existují
cí situaci,sbírá fakta,provádí jejich klasifikaci a srovnává
ní. Patří tedy také k pomocným vědám etickým.
_?oIitika_
Podle Aristotela a sv. Tomáše Aquinského je politika zák
ladním odvětvím etiky.Je to speciální a specializované odvět
ví etiky,které vyžaduje také uplatnění praktického umění pop
litického a politické opatrnosti.Je totiž třeba mít znalosti
prvků společenského života,které vyrůstají z hmotné základny,
jak jich využít, a je nutno počítat se silami konstruktivními
1 destruktivními, a je užitečné správně formovat inteligenci
a obraznost lidu a lid .správně motivovat k činům za dosažení
cílů politické činnosti.To vše má logicky povahu mravní,a když
bychom odmítli mravní hledisko,pak bychom se nutně dostali do
oblasti nemravného manipulování vůle lidu.
líiccolo Machiave.lli /1469 - 1527 / chápal politiku jen jako
oblast uplatnění moci a politického umění,tedy jako vědu auto-
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nomní,která není podřízena etice.Správně však mocenské vlivy,
politické praktická umění a politická technika jsou organicky
a vnitřně podřízeny etice a přímo vtěleny do etiky, se kterou
tvoří integrální celek.Politické jevy nejsou tedy autonomní,ale
jsou pozdviženy do etiky,stejně jako fysikální a chemické pro
cesy našeho těla jsou pozdviženy a integrovány do biologie lid
ského těla.Když pak se ty fysikální a chemické procesy v našem
těle stanou autonomními,pak již to tělo není živé,ale mrtvé.
Pouhá artistická politika,''osvobozená'* od etiky, to jest od
praktické znalosti o lidských činech,od opravdu lidských finalitjtedy od jednání specificky lidského,je mrtvolou politické
moudrosti a politické opatrnosti./J.Maritain:The Range of Rea
son/. Machiavelli odtrhnul politiku od etiky a učil metody, jak
získat a udržet moc.V jeho nauce najdeme^ovšem také celou řadu
správných pozorování o tehdejší politické praxi,dokonce i něk
teré správné poučky,ale to vše je postaveno do špatné perspek
tivy.On si byl dobře vědom toho,že výsledky politické akce ne
jsou trvalého rázu,jestliže zde není přízeň a podpora lidu.Je
mu však nešlo o dobro toho lidu,ale o mocenskou pozici vládce.
A tento pohled ne problém je zvrácený.
Machiavelli šel dokonce tak daleko,že doporučoval,aby se po
užívalo i náboženství pro politické cíle.Náboženství považoval
za vhodný prostředek pro ovládání lidu pro státní účely a ná
rodní náboženství za prostředek nejúčinnější.Taková národní ná
boženství je prý mohutnou silou,která působí jako mythus,který
sjednocuje lid a unevňuje společenskou morálku.To je ovšem per
verzní pojetí náboženství.
Politik,který se řídí zásadami Machievelliho,sám odhazuje
mravní principy,ale chce udržet jakousi morálku u poddaných a
snaží se ji zneužívat ke svým mocenským cílům.Takový politik
se staví nad morálku, a tok politický artista^vytváří politic
ké praktické umění,které je naprosto nemorální,ne bot snižuje
mravní hodnoty na prostředky vladařského umění.Takové politic
ké umění však nese v sobě prvky rozkladu a podkopává pudu,na
které stojí.
Machiavellismus dokonce plánuje používání zla k politickým
mocenským účelům a snaží se obhajovat takovou politickou praxi
jako něco užitečného a dobrého pro společnost.Tak se zaměňuje
dobro se zlem a zlo s dobrem a vznešené umění politické dege
neruje na brutální a vulgární techniku mocenskjrch zápasů.Kolik
machiavellistů najdeme v současné době,zejména v systémech ko
munistických,nacistických a fašistických!
Cílem politické činnosti není získání a udržení moci,jak se
mylně domníval Machiavelli,ale obecné dobro společnosti.Toto
obecné dobro j e v podstatě dobrem materiálním,intelektuálním
a morálním,tedy dobrem opravdu lidským.Politika je tedy úsilím
o plný rozvoj lidské osobnosti vsech občanů v oblasti hospo
dářské ,rozumové a mravní.Spořádaný a dobrý život zde na zemi
není ovšem nejvyšším posledním cílem člověka, a proto je třeba
podřídit pozemské obecné dobro poslednímu cíli, a to tak,aby
politická společnost se všemi česnými dobry napomáhala občanům
získat svobodu k dosažení onoho Dosledního cíle.
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Je možno rozeznávat dva druhy machiavellismurumírněný a
důsledný. Umírnění machiavellisté uznávají sice,že cílem po
litiky je obecné dobro společnosti,ale na této podstatě poli
tické práce- parazitují jejich mocenské snahy, a tak je politi
ka korumpována tím,že se používá špatných prostředků.Je to po
litika nepoctivá a intrikánská a demokracie pokrytecká.
Důslední machiavellisté jdou dál,oni se nespokojují s tím,
že odtrhují politické umění od etiky,ale dělají z politiky ja
kousi přírodní vědu.Je to výplod pozitivistického myšlení,které
sní o objevení přesné zákonitosti společenského života,která
se podobá zákonům chemie a fysiky.0 něco podobného usiloval ta
ké Á.Comte v sociologii.Úsilí o aplikaci takových "vědeckých”
zákonů v politickém boji o moc a o uskutečnění historicky deter
minovaných cílů ve "vývojovém pročesu",to vše musí nutně vyústit
v totalitní režim bez občanských svobod.
K machiavellistům umírněným patřil Richelieu,Bismarck,Ale
xander Bach a jiní.K machiavellistům důsledným patří stoupenci
filosofické školy Fichteho a Hegela,diktátoři nacističtí,fašis
tičtí a komunističtí.
Důsledný machiavellismus se nespokojuje s oervertováním eti
ky a politického umění,jde dál a vymýšlí falešnou politickou
metafysiku a dokonce i jakési falešné politické náboženství a
víru v politické historické poslání ve vývojovém procesu jaké
si zákonitosti lidské společnosti.Vytváří dokonce i falešný pro
rocký a mystický politický entusiasmus a fanatismus.Toto vse je
opravdu nejhorší degenerace politikv, a tn ne již jen v autonom
ní umění,ale i v jakousi přírodní vedu.
Důsledný machiavellismus používá bezmezné nespravedlnosti,
násilí,lží a všech druhů nemorálností jako normálních prostřed
ků v "nutném historickém procesu".Je to soustavná^snaha ničit
duše,odstranit nadpřirozenost a duchovnost na^oltáři "pokroku"
a dosažení úspěchů.Jde o naprosté pervertování řeči jako doro
zumívacího prostředku v hledání pravdy a spravedlnosti.
Za politiku se často nesprávně považuje ona informativníma
pomocná věda,která se zabývá tím,jaké státní útvary skutečně
jsou;a které zde říkáme politologie.Politika je však naukou o
tom,jaký stát má být a jaké mají být jeho funkce,ale také o tom,
jaká má být celá politická společnost,včetně rodin a autonomních
institucí územních a zájmových.Politika je tedy vědou normativ
ní a dělí se na politiku hospodářskou,sociální,kulturní,zdravot
ní ,zahraniční,zákonodárnou atd.
I v universitních příručkách se často nerozlišovalo dobře me
zi pojmy pomocné informativní vědy a pojmy normativní politiky.
To znamená,že příručky které pojednávaly o zákonitosti ekono
mických vztahů i o tom,jak by se hospodářský život měl upravovat,
reformovat a zlepšovat,se měly správně nazývat příručkami eko
nomické politiky , a ne ekonomiky.Pojem "národní hospodářství",
kterého se u nás dříve používalo,nepovažuj i za přesný a správný.
A Pnglišovo pojetí "národního hospodářství”jako vědy teleologic
ké,to jestjáčelové v^tom smyslu,že je to věda o tom,co je v hopodářském životě chtěno,je dalším plichtěním pojmů.Lidská vůle
má jít za tím,co je jí rozume“'předkládáno jako pravdivé a spra-
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vedlivé,ale my dobře víme,že tomu tak v praxi často není.Když
je něco v hospodářském životě chtěno konsumentem,výrobcem,ob
chodníkem, zaměstnancem,zaměstnavatelem,orgán:/ státní moci a or
gány autonomních Institucí,pak to chtění může být z hlediska
etického správné i špatné, a o tom chtění pojednává věda infor
mativní. Ta nás ovšem má informovat také o hospodářských vlivech
nechtěných,např.o vlivu nevyrovnaného zahraničního obchodu na
celkové hospodářství země.Taková informativní věda nás informu
je o reformních programech orgánů státních i nižších zájmových
institucí,ale tyto programy přímo neformuje a nehodnotí je.To
je již záležitostí normativní politiky,která nám říká,jaké by
to chtění mělo být a co by se mělo udělat,aby bylo správné.
A že to chtění orgánů nacistické a komunistické státní moci
nebývá správné,tedy nebývá vědecké,to snad není třeba zde doka
zovat.Další otázkou je,co vlastně chce konsument v komunistieké zemi,který nechtěně musí čekat ve fronte, a pak často nedo
stane to,co opravdu chce.A chtění nezaměstnaného konsumenta je
také problematickou záležitostí.Chtění má ovšem své místo v ekonomice-ne však místo výhradně- a musí být hodnoceno ekonomickou
politikou.
Ktické normy se aplikují na hospodářskou problematiku v eko
nomické politice,ale musí se jít i dále: ty aplikované normy je
třeba konkrétizovat na dané poměry v určité době a na určitém
území.K těmto konkrétizovaným zásadám ekonomické politiky pak
nutně přistupuje politické ekonomické umění a ctnost opatrnost.
Všech hospodářských statků nebývá nadbytek a pak opatrná volba
partikulárních cílů a prostředků je nutná.Tornu všemu pak říká
me ekonomická politika,která je součástí normativní vědy poli
tické.A k této konkrétizaci zásad ekonomické politiky a k této
opatrnosti nás nutí hodnocení poznatků pomocné vědy ekonomické.
V nynější době se politika často ztotožňuje s ideologií a
reformními programy stran a jejich celkovou praktickou Činností.
Stranictví a politika není ovšem nutně totéž.Ideologie a refor
mní programy stran jsou často velmi nevědecké.A tak se vědecká
sociální etika zvrhne v ideologii,to jest v nauku,jejímž hlav
ním cílem je ovlivnit občany tak,aby volili určitou stranu.Ta
kové ovlivňování není pak působením na rozum občanů a apelem
na jejich etické zásady o tom,co je spravedlivé,ale je to^sníše působení na emoce,vášně a fantazii.Je to pak manipulování
vůle občanů za účelem mocenským.Cílem opravdové politiky je
spravedlnost a cílem ideologie je moc.
Slovem politika se často označuje také konkrétní činnost po
litických stran,která ovšem může být v rozporu nejen s etikou,
ale dokonce i 3 ideologií oněch stran.V mocenském zápasení ne
můžeme očekávat vždy důslednost.Taková stranická politická akcedegeneruje na pouhé organizování kampaní,tedy na činnost orga
nizační a propagační, a je to pak agitátorství v duchu mschiavellismu.To pak je pseudopolitika.
Politika stran stavovských a třídních bývá zaměřena na dobro
jednoho stavu a jedné třídy a dává se přednost dobru partikulár
ní skupiny před obecným dobrem celku.To je také politika zvrá
cená. Třídní a stavovské strany mají velkou možnost využívat so-
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bectví a vášní partikulárních skupin,čímž se volební kampaň
stává kampaní nenávisti.A nenávist není nikdy konstruktivní.
7 každé volební kampani napomáhá umění řečnické,žurnalistické
a často i kreslířské,které má mimořádnou možnost zesměšňovat
politickou opozici.
Otázka demokracie a jejího udržení logicky souvisí se sou
stavným úsilím,aby opravdová politika neklesla na úroveň pouhé
ho politického umění,a zejména ne na tu nejbídnější úroveň ja
kési přírodní pseudovědy.Demokracie tedy není možná bez určité
iirovně intelektuální a mravní občanů politické společnosti.Kaž
dé podřizování výchovy stranické ideologi,narušování mravnosti
lidu a hlásání nepolitičnosti je ruinováním demokracie v jejich
základech.Poněvadž politika není vědou axaktní a bere v úvahu
mnoho často nesourodých skutečností a hodnotí je a reformní pro
gram z hlediska mnoha možných důsledků,je otevřená diskuse o
celé problematice nutná.Poněvadž jedinec neb^malá skupina je
dinců" nemůže dostatečně zvládnout tak obšírné pole vědění a ak
tivity, je spolupráce občanů nutná.A tak je demokracie předpo
kladem opravdové politiky v zemi vzdělaných lidí.
Abychom dosáhli politických cílů a splnili politické úkoly,
je nutná také spolupráce mnoha vědních oborů.Při stavbě dálnic,
železnic,údolních přehrad,elektráren,obytných domů atd.je třeba
inženýrů,architektů a mnoha jiných odborníků.Politikové sami
nestavějí elektrárny přímo,oni zaměstnávají odborníky,nebo as
poň vytvářejí předpoklady,aby odborníci mohli plnit své úkoly,
a tím pečují politikové o obecné dobro celku.
Přehled vn i t m í _struktury .sociální nftiky_g politiky
I. Obecné normy etické
o občanských vztazích,životě hospodářském,
o státních funkcích a úkolech autonomních
institucí,o kultuře,výchově atd.
II. Aplikované normy obecné a praktické umění
o občanských vztazích,životě hospodářském,
s ociálo státních funkcích a úkolech autonomních
institucí,o kultuře,výchově atd.
ní etika
III. Konkretizované normy o všech výše uvedených
\politika
oborech lidské činnosti a praktické umění
a ctnost opatrnost.
17 .Pomocné vědy:ekonomika ,sociologie,politologie^
historie kulturního dění atd.Třeba stále
čerstvých informací o faktech měněných
politikou i o faktech měněných jinými vlivy.
Předmětem právní vědy je studium existujícího právního řá
du z hlediska jeho platnosti,tedy interpretace právních norem.
/Úsudky de lege lata/.Právní norma stanoví,co býti má v oblasti
právní.Právní věda je samostatnou vědou,ne tedy pomocnou vědou
etickou,ale je v poměru subalternace k etice.To znamená,že orá-
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vo přijímá základní etické zásady jako své vlastní principy.
To dále znamená,že každá vyhlášená právní norma,která j e v roz
poru svnonnou etickou,není opravdovým právem,ale" je bezprávím.
Zdůrazňuj i,že toto chápání práva je stále ještě na úrovni de
lege lata,neboí můžeme interpretovat jen to,co je opravdový
zákon/lex/, a^nikoli pseudozákon.A opravdovou právní normou je
jen to, co není v rozporu se základními zásadami etickými,jinak
je to pseudozákon.A úkolem právní vědy není interpretovat to,
co opravdovým zákonem není.
S tímto pojetím právní vědy ovšem nesouhlasí někteří teore
tikové, ze jména stouoenci tak zvané normativní právní školy
/Kelsen,Weyer,Sedláček atd/.Ti odmítají poměr subaltemace k
etice.
Právní filosofie,která je součástí sociální etiky, nám říká,
co právo je a za jakých okolností zůstává právem, a tou pod
mínkou je právě poměr subaltemace k vědě etické.Obecné zásady
etické/nesmíš krást,nesmíš vraždit atd./ nám sice říkají,co prá
vo je a není,ale neříkají ,jaké právo má být zs danných okol
ností v určité době a na určitém území.
Politika, a to politika zákonodárná,vysvětluje,jaké by právo
mělo být za danných okolností v určité době a na určitém území.
A toto je pak úvaha de lege ferrenda, o tom,jaké zákony by se
měly tvořit.A poněvadž jsme v oblasti politické, v oblasti zá
konodárné politiky,je nutno i zde vzít v úvahu poznatky pomoc
ných věd etických,zejména tedy politologie,sociologie a ekono
miky,ale i umění politické a ctnost opatrnost,abychom mohli
dospět ke správnému úsudku de^lege^ferrenda,tedy o tom,jaké zá
kony by se měly vydat v určité době a na určitém území.
Za těchto okolností je možno hájit názor,že právní věda je
vědou samostatnou, a není tedy pomocnou vědou etickou a že má
svůj vlastní formální předmět.
_?ryní_orincioy_
Abychom lépe pochopili dosavadní výklad,je vhodné vysvětlit
ještě některé základní pojmy, k nimž patří především první prin
cipy.íía prvních principech je vybudována celá filosofie, a vy
vodil je rozum ze zkušenosti našich smyslů.První principy jsou
tn :
l/^rincip totožnosti/identity/.Každé jsoucno je to^co je.
Tento základní a jednoduchv poznatek je evidentní a je
opravdovým začátkem myšlení.Tento papír je tento papír.
2/?rincip dostatečného důvodu:vše co je a v tom rozsahu jak
je,má svůj dostatečný důvod.
3 /Princip cílovitosti:každý jednatel jedná pro určitý cíl.
/Cmnis agens agit propter finem/.
Princip nonkontrsdikce bývá uváděn někdy jako princip čtvr
tý,ale správně je to jen jinak formulovaný princip totožnosti:
věc nemůže současně být a nebýt z téhož hlediska.
Tyto první principy jsou evidentní a nelze je vlastně do
kazovat a není ani třeba je dokazovat.Pozum je prostě "vidí”.
Kdybychom oopírali první principy,pak bychom popírali vědění
vůbec a jakákoli debata by se stala nemožnou a také jakákoli
v
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věda a jakákoli filosofie' by nebily možné.Filosofie vychází
z^těchto prvních principů a dalšími úsudky a argumentací tvo
ří analýzu ontologickou,která je specifickým postupem filoso
fie. Tyto první principy jsou rozumem poznátelné a jsou zákla
dem celé oblasti pravdy rozumem hledané,Theologie vychází z
principů zjevených, z pravdy zjevené Bohem.
- _^£stulátv_
^Postulát je pravda nebo fakt,který nelze dokázat v rámci
určité^vědy a jejími metodami,tato věda jej však používá.Mů
že používat postulátů bezpečně,poněvadž postulát jedné vědy je
dokázatelným principem vědy jiné.Zvláštním případem je filoso
fie,která používá prvních principů a staví na nich,přestože ty
to principy nedokazuje,poněvadž jsou evidentní.
Pro vědy je naprosto normální záležitostí pracovat s postu
láty,které jsou nedokázatelné v rámci oněch ved,ale jsoudokázatelné vědami jinými,nebo jsou jimi zjistitelné.Tak na přík
lad ^vědy empiriometrické přejímají poznatky matematické a pra
cují s nimi.Avšak i mimo případy subalternaee mohou vědy praco
vat s postuláty.Tak na příklad sociologie přejímá z biologie
zákon dědičnosti a studuje,jak se tento zákon projevuje v exi
stujících sociálních vztazích.Sociologie přejímá také zásady o
ekonomických cyklech a studuje je z hlediska sociologického.
_Analogie^
Pojmů nepoužíváme vždy stejným způsobem, a to v lidové ře
či i ve vědách.Někdy mají pojmy obsah a význam totožný/identický/ a někdy jen podobný/analogický/.Rovněž úsudky o vzta
zích nevyjadřují vždy identitu,ale podobnost.Jestližej^argu
mentaci vycházíme z identických vztahů mezi v ě c m i ^ d ě l á m e uzávěr pravděpodobný o vztahu jiných věcí,pak používáme analo
gie.
Slovo "zákon" nemá identický význam,ale analogický význam^
v právu,ve fysice, v ekonomice a sociologii. Zákon v právu^má
význam normativní,zatímco ve fysice nás informuje o existující
situaci a existujících vztazích.Zákon nabídky a poptávkv v e-konomice vystihuje hromadně zkoumané vztahy mezi jednáním svo
bodných činitelů,které podléhají změnám.Zákonitost nabídky a
poptávky bývá omezena státním zásahem,vlivem odborových organi
zací a monopolů atd.Pravidelnosti vztahů,které zkoumá sociolo
gie, nesmíme*připisovat povahu zákonitisti fysikální,jak o tom
snil A .Comt:e ve své "sociální fysice".
-YŽáSSKl-íf orie_
Je nutno rozlišovat vědecký zákon a vědecký poznatek vůbec
od vědecké teorie/hypotézy/,která je navrhovaným a doporučo
vaným vysvětlením určitých jevů.Vědecká teorie není dokázaným
poznatkem,není to tedy poznání jisté prostřednictvím příčin,
ale jen jakýsi dohad.I tak mají ovšem vědecké^teorie velký
praktický význam v rozvoji věd,neboí podněcují další výzkum a
poukazují na oblast jevů,kterou je třeba důkladněji zkoumat.
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Další výzkum pak některé teorie potvrdí,jiné pozmění a další
úplně odmítne.Vědecké teorie,které byly výzkumem potvrzeny,
přestávají být teorií a stávají se vědeckým poznatkem.
Velmi důležité je,abychom rozlišovali tři základní druhy
jsoucna:!/ Jsoucno^reálné / ens reále/,které existuje reálně
mimo naši mysl,na příklad tato kočka.
2/ Jsoucno rozumové,které existuje pouze v naší mysli
a nemá extramentální existenci,na příklad lesní víla,
/ Sns rationis sine fundamento in re/.
3/ Jsoucno rozumové se základem v extramentální realitě/ens rationis cum fundamento in re/.Do této sku
piny patří politická společnost,to jest republika
nebo království.
_Vztahy
U každého jsoucna je třeba rozeznávat podstatu/substantia/
a příoadek/accidens/.Podstata je to,co existuje samo o sobě a
v sobe,co věc v základě je.Podstata se nemění.Případek nemá
samostatnou existenci,ale je vždy na jiném a v jiném.Případek
se mění.Podstata je tedy to,co zbývá,když si odmyslíme všech
ny případky.
Případky jsou:
1. kvantita/kolikost,quantitas/ 5. čas/tempus,quando/
2. kvalita/jakost,qualitas/
6. poloha/situs/,to jest
3. vztah /relace,relatio/
umístění neb uspořádání
4. místo /locus,ubi/
částí,nspř.sedění,kle
čení atd.
7. habitus,
8. činnost/actio/
9. trpnost/passio/.
Habitus je trvalá dispozice zejména k dobré neb špatné^ak
tivitě .Hěkteré habity se získávají opakováním,jsou ted;j návykem,jiné jsou dány.Člověk může tedy mít habitus vědeckého myš
lení ,empiriologického analyzování,ekonomického výzkumu,politic
hého uvažování,sociologického výzkumu atd.Vztahy jedné věci k
druhé a jednoho jevu k druhému jsou důležité ve všech vědách
na všech stupních abstrakce.Známe relace metefysické /např.me
zi potencialitou a aktualitou/,vztahy fysikální,etické/ to jest
vztahy k poslednímu cíli^kterým je 3ůh/,vztahy právní,ekonomic
ké,sociologické,politické a jiné.
Příčinv
Každé jsoucno,které není jsoucnem samým od sebe,tedy není
jsoucnem absolutním,potřebuje ke své existenci a k tomu,jaké
je,dostatečnou příčinu.Z hlediska příčin můžeme tedy nejlépe vy
světlit jsoucno a jeho relace,a proto vědecké poznání je pozná
ním z hlediska příčin.Souhra příčin vyvolává mnoho relací,které
dohromady tvoří řád přírody a veškerého stvoření .A poznání toho
to řádu je úkolem věd,které získávají poznatky o tom řádu každá
ze svého vlastního hlediska,a jsou to pak poznatky dílčí. Jen
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shrnutí všech poznatků dílčích nám dá ucelený obraz o všem,co
existuje oKaždá příčina má svůj učiň ve své vlastní sféře, a
proto^účiny a příčiny různých druhů nesmíme zaměňovat,to by by
lo myšlení nevědecké.Tak na příklad prostřednictvím příčiny,kte
rá působí v dění fysikálním,nemůžeme vysvětlit problematiku mo
rální. Skládání poznatků z jednotlivých hledisek v celkový řád
poznání je ovšem něco jiného než záměna příčin a účinů z různých
sfér,čemuž říkáme plichtění hledisek.Mezi příčinou a účinem je
určitá relace,která se nesmí narušovat, a musíme si proto dobře
uvědomovat,že je vždy mnoho příčin a účinů se svými specifický
mi relacemi ve svých vlastních sférách.Každý účin je úměrný své
příčině a není nikdy účinu bez přiměřené příčiny.
Rozeznáváme' čtyři hlavní druhy příčin:
1. příčina účinná/causa efficiens/
2. příčina látková/causa materialis/
J. příčina útvamá/causa formalis/
4^ příčina účelová/causa finalis-/.
Když dělá truhlář stůl,pak on je příčinou účinnou,dřevo a
barvy jsou příčinou látkovou,tvar stolu je příčinou ú t v a m o u
a účel stolu,to jest aby se u něj sedělo,obědvalo,četlo a aby
se výrobou stolu získaly peníze,to jsou příčiny účelové.
^Příčinu účinnou dělíme na příčinu prvotnou /causa prima/ a
příčinu druhotnou /causa secunda/.Příčina prvotná nevyžaduje
ke své existenci žádnou^jinou příčinu,je tedy nezávislá na všech
jiných příčinách,je příčinou všech ostatních příčin,je to Bůh.
Příčin druhotných je mnohota všechny potřebují ke své existenci
oříčiny prvotné, a obyčejně také předešlé příčiny druhotné.Pří
činy totiž dělíme také na bezprostřední a vzdálené /causa pro
ximaret ^causa remota/0
Příčina hlavní /causa principalis/ působí účin svou vlastní
činností.V případě stolu je hlavní příčinou truhlář.Příčina ná
strojová /causa instrumentalis/ nepůsobí sama o sobě,ale jen ja
ko nástroj příčiny hlavní.Truhlářské nástroje jsou příčinou ná
strojovou při dělání stolu.Rovněž kapitál ve výrobě statků.
Fysikální příčina působí v oblasti hmotné /causa physica/ a
příčina mravní^/causa moralis/ v oblasti svobodného lidského jed
nání.Mravní příčina nepůsobí sama o sobě účin,ale snaží se jen
rozumovou svobodnou příčinu přímět k určitému účinu.
Příčiny jsou na úrovni metafysické,na úrovni věd přírodních
i na úrovni lidského jednání a dělání.I zde musíme přísně rozli
šovat a uvědomovat si,že stejné příčiny působí stejné účiny.Na
úrovní svobodných rozumových činitelů je účin závislý v konkrét
ní S-Vni
nu <5driávi
VlstA&Vxo ú - l x l A e.l'Aa eVlc"tf.á. s'oav 'carsvnunv xitn,svo\>o< lrrj činidel uaV. mÝvz^e v V .otyV.zcéVrvun. p - r z L p e n e
selhat.Každý činitel jedná pro nějaký cíl ajná jednat pro cil
dobrý.Vůle každého činitele je tedy usměrněna cílem, a cil je
proto příčinou účelovou.
Podmínka^oříležitost_a_náhoda_
Podmínkami jsou všechny okolnosti,kterých je^třeba,aby se
mohla účinná příčina uplatnit a působit svůj účin.Podmínky^
odstraňují překážky a mírní obtíže při působení účinné prici*
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ny.Podmínka nepostrádátelná/conditio sine qua non/ je nutná
okolnost,aby se umožnilo působení příčin;/*
Od podmínky/conditio/ musíme rozlišovat příležitost /oppor
tunitas/,což je okolnost neb více okolností,které jsou příznivé
pro působení účinné příčiny,ale samy nepůsobí účin.
Lahoda/casus,fortuna/ je událost nezamýšlená a neočekávaná,
anebo taková,jejíž příčiny neznáme, a proto pro ni používáme
označení "náhoda”.
Pravda
Pravda / veritas/ je shoda mého úsudku 36 skutečností.Je to
tedy relace intelektu k realitě.Osobní názory a vědecké teorie
/hypotézy/nemusejí být vždy pravdivé.lTaše poznatky nejsou vždy
naprosto jisté,a proto rozeznáváme různé stupně jistoty.
Pří pravdivém poznávání vtahuje intelekt nemateriálním způ
sobem poznávanou věc do sebe,^a^tím se vnitřně obohacuje.liejví
ce se obohacujeme,když poznáváním vtahujeme do sebe absolutní
zdroj pravdy,to jest Boha.U lásky je pohyb opačný,subjekt spěje
za objektem.Když spějeme láskou za něčím ušlechtilým,pak se po
vznášíme .Láskou k Bohu se povznášíme-ovšem za pomocí Boží-na
úroveň dítek Božích.Láska k věcem špatným nás snižuje na úroveň
opravdu podlidskou.
Spravedlivě jeánáme,když dáváme jiným vše,co jim patří.Práva
-lidská a občanská-jsou tedy speciálním předmětem spravedlnosti,
právům však odpovídají povinnosti.Spravedlnost je založena na
opravdovém poznatku o tom,co je člověk, a tak spravedlnost se
nedá oddělit od pravdy.
Spravedlnost/iustitia/ je speciální relací lidské osoby k
osobě jiné,ke skupsinám osob, a také relací skupin k jedinci.
Podle toho rozlišujeme spravedlnost směnnou,distributivní a
legální.
Spravedlnost směnná/ iustitia commuta tiva/j e vztah člověka
k člověku,občana k občanu,tedy části společnosti k jiné části.
Spravedlnost distributivní/iustitia distributive? se týká
vztahu celku k částem,tedy vztahů společnosti k občanům.
Spravedlnost legální/iustitia legalis/ se týká vztahů částí
k celku,tedy občanů ke společnosti.Jde o povinnosti občanů k
obecnému dobru celku.
0 spravedlnosti můžeme mluvit na rovině etické a na rovině
pozitivního lidského práva.Spravedlnost pozitivního lidského
práva nesmí být v rozporu se spravedlností řádu etického.
Poněvadž máme povinnost milovat bližního,striktní spravedl
nost nemůže stačit a musí být doplněna láskou a milosrdenstvím.
_3tručný_přehled_
A. Theologie.Zkoumá absolutní jsoucno-Boha-ve světle zjevení.
B. Filosofie
I. Logika
a/Formální logika.Zkoumá pravidla argumentování.
b/I'.'ateriální logika.Zkoumá látku argumentování.
II. Spekulativní filosofie
a/Filosofie matematiky.Způsob definování je ontologický.
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b/ Filosofie přírody.Způsob definování je ontologický.
1 .Kosmologie.Materiální svět.
2.
Psychologie filosofická.Člověk,
c/ Metafysika
1.Fpistemologie/kritika/. Pravda.
2 .Ontologie.Jsoucno zkoumané obecně.
3. Přirozená theologie /theodicea/.Absolutní jsouc
no,které existuje samo od sebe,zkoumané ve svět
le přirozeného rozumu v oblasti pravdy hledané,
nikoli zjevené.
III.Praktická filosofie
1. Ftika / morální filosofie/.Lidské jednání z hle
diska posledního cíle.
2 .liste tiká /filosofie umění krásného/.
C. Nefilosofické vědy v pravém smyslu slova./Některé ukázky/.
Matematika.Jsoucno z hlediska velikosti.
Aritmetika.Velikost konkrétní.
Geometrie.Velikost souvislá a plynulá.
Fysika.Jsoucno materiální z hlediska pohyblivosti,způsob
definování je empiriologický,abstrakce mezi prvním
a druhým stupněm,specifický formální předmět je
pohyb lokální /de ente mobili motu locali/.
Psychologie experimentální.Je to samostatná věda,je však
ve vztahu komplementárním k psychologii filosofické.
Způsob definování je empiriologický.
Medicína.Lidské tělo z hlediska vyléčení.
D. Vědy praktickopraktické.Ani analýza ontologická,ani empiriologická,ale pracuje se způsobem kompozitívním /modo composítivo/.Inženýrství,architektura,bankovnictví,vojenství,
nauka o řízení podniku atd.
F. Pomocné vědy etické.Jsou součástí vědy etické a mají funkci
přípravnou.Sociologie,ekonomika,politologie•
F. Umění /ars/.Tvoření /factibile/.Umění krásné a umění užitko
vé /praktické/.
G. Opatrnost /prudentia/.Ctnost,která nás vede k tomu,jas máme
aplikovat obecné normy etické na konkrétní případ.
Poznámka.Historie není poznáním obecnin,ale konkrétních singu
lárních jevů.Není to poznání úplné,často není jisté, a není poz
náním prostřednictvím příčin.Tato věda interpretuje minulost,
komponuje znovu následnost jevů,jak vyplývaly jeden z druhého.
Nejde však o příčiny v pravém smyslu slova,ale o podmínky^svo
bodných lidských činů, o vlivy a souvislosti.Historie používá
také abstrakce,ovšem jen za tím účelem,aby stanovila následnost
a souvislost singulárních jevů a ab7/ charakterizovala různá ob
dobí dějin.Poněvadž historické bádání se zabývá singulárními je
vy, zkoumá látku,která nemůže být nikdy plně vystižena a nikdy
opravdu dokončena, a není to tedy nikdy poznání úplné a vždy
jisté ve všech podrobnostech.Nové bádání může zdůraznit nové
podrobnosti,které umožní vidst minulé jevy v jiném světle.Proto
historie není vědou v pravém smyslu slova,ale jen v širším smys
lu slova /de singularibus non est scientia/.Hodnota historických
poznatků je pro lidstvo ovšem velká.Filosofie historie je sou
částí etiky.
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_Draktický_život_
Tento Úvod do studia^je velmi stručný a nesnaží se ani po
dat úplnou klasifikaci všech věd a jejich správně chápání.Je to
jen úvod do problematik?/,který je zaměřen na správné pojetí věd
sociálních,které je možno vysvětlit jen v celkovém zarámování
nauky o vědách vůbec.
V praktickém životě bude odborník postaven před konkrétní
úkoly,jejichž řešení bude předpokládat nejen důkladné znalosti
z jednoho oboru,ale kombinaci znalostí z několika oborů.To zna
mená, že spolupráce několika vědních oborů je nutná.Jedno vědní
hledisko nikdy nevyčerpává plně bohatství celé reality.Tak na
příklad stůl můžeme zkoumat z hlediska fysikálního,chemického,
ekonomického /výrobní náklady,prodejní cena atd.^ z hlediska
estetického a mnoha jinými způsoby.Lékař má znát nejen medicinu
a chirurgii,ale také lékařskou etiku a právní předpisy,které se
týkají jeho lékařské praxe.Architekt má ovládat nejen pravidla
své praktické vědy,ale také zásady estetické a právní předpisy,
které se týkají stavby domů.Jsou ovšem také praktické úkoly,kte
ré může řešit jen spolupráce více odborníků.V takových případech
se poznatky jednotlivých věd dávají dohromady způsobem kompozitivním.To je odlišný postup od plichtění poznatků.Ukázkou takové
ho plichtění uzávěrů je například úsudek,že tento stůl^je velmi
stabilní a silný,poněvadž má estetický vzhled.To je ukázka vel
mi drastická a každému je jasné,že je to úsudek nesmyslný.Po
dobné plichtění je však dosti časté ve vědách sociálních,kde^to
tak nebije do očí.Shrnutí poznatků způsobem ýcompozitivním k^účelům praktickým je užitečné a nutné,plichtění uzávěrů je nevědec
ké a škodlivé.Správný postup nám umožní zásady o klasifikaci věd,
o subalternaci a infrapozici a o integraci pomocných věd do vě
dy etické.
Dnešní university a vysoké školy technické mají vychovávat
nejen odborníky v jednotlivých specializovaných vědách,ale mají
je také připravovat pro úkoly praktického života,kde^ono shrno
vání poznatků je nutné.K tomu musejí také přihlížet^školní pří
ručky. V jedné knize je tedy možno řešit problém z několika věd
ních hledisek,je však nutné,aby při dělání uzávěrů se ta hlediska
respektovala.I v tomto Úvodu do studia se skládají dohromady
poznatky ontologie,epistemologie /kritiky/,etiky atd.
V praktickém životě můžeme pozorovat také velmi zajímavý jev,
jsou to případy,že vědci jsou tak okouzleni krásou svých vědec
kých poznatků e nádherou celého stvořeného vesmíru,že odmítají
pozvednout svou pozornost k první příčině tohoto úžasného řádu.
Oni jsou tak uspokojeni nádherou vědeckých poznatků,že^ se ani
nechtějí zabývat oním absolutním zdrojem té pravdy,krásy,dobra
a řádu.Jejich agnosticismus neb atheismus se. však nedá vědecky
zdůvodnit a jejich základním omylem je,že oblast empiriologické analýz?/- nine vyčernává celou sféru vědeckého ooznání.
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II
Člověk a společnost
Člověk je podle své přirozenosti
politickým živočichem.
Všichni lidé jsou tedy od přírody
vybaveni sociálním instinktem.
/Aristotele-s :Politika/
Nehmotné bytosti /andělé/ se liší jeden od druhého jako je
den druh od druhého druhu,na příklad jako pes od vlaštovky.
Hmota,která vždy zaujímá místo v prostoru,které se liší od ji
ného mí sta,je individualizujícím principem člověka.
Jako individuum je každý živý tvor částí svého druhu,sou
částí vesmíru, a podléhá vlivům historickým,etnickým,je podro
ben determinaci hmotného světa a vlivům kosmickým.Individuali
ta má své ontologické kořeny v látce a představuje vymezenost
toho,čemu psychologové říkají "ego" ,které chce soustředit vše
jen na sebě.Tato úzká vymezenost individuality vyrůstá z hmoty.
Lidská bytost ^e tedy mezi dvěma póly,mezi pólem materiální
individuality a polem spirituální personality.individualita a
personalita však nejsou dvě věci,ale jen dva druhy pohledu na
člověka.Lidská duše spolu s lidským tělem utváří člověka,který
je současně bytostí hmotnou a duchovou.Duše /tvar/ spolu s lát
kou jsou dva podstatné spoluprincipy skutečnosti,které říkáme
člověk.
Člověk však nepodléhá jen zákonům fysickým,ale i zákonitosti
sféry duchovní, a je tedy osobou.Kořeny personality jsou v ob
lasti ducha .Za time o individualita je úzkou vymezeností hmoty,
personalita se projevuje jako rozvoj a dynamika duchafkterý má
sklony k poznávání,ke sdílení poznání a íce sdílení v lásce.
Osoba^je vysvětlitelná v pojmech svobody a je celkem v ce
lém vesmíru,je vlastně speciálním vesmírem,který směřuje k tran
scendentnímu celku,kterým je Bůh.Personalita je zdrojem jednoty
tohoto lidského vesmíru a zdrojem dynamiky,která vyžaduje sdí
lení a dialog,ve kterém se duše opravdu sdílí,nalézá však plné
uspokojení jen ve sdílení s absolutnem.Jen říše absolutna je
opravdovým domovem člověka.
Osoba je celek,speciální vesmír,který přesahuje celý hmotný
vesmír,neboí důstojnost osoby je v tom,že je obrazem Božím a
je povznášena milostí Boží k účasti na životě Božím.Podle toho,
co je v člověku hmotné,je individuem, a podle toho,co je v něm
duchovní,je osobou.A člověk může svým poznáním obsáhnout do ur
čité míry hmotný vesmír.
Materiální individualita není ovšem sama o sobě nic špatné
ho,je však dobrá jen potud,pokud je ve vztahu k personalitě.Ha—
še činy^jsou dobré,když v našem jednání převažuje personalita,
a jsou špatné,když převažuje individualita.Zaměření na persons-
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litu vyžaduje ovšem velké úsilí a projevuje se jako vznešenost
opravdových hrdinů a světců.ČIověk" se.chová jako osoba,pokud du
chovní svoboda dítek Božích převládáš smyslovými sklony a vášně
mi. Nelze tedy ve výchově odmítat určitý asketismus,nesmíme však
jít tak daleko,že bychom se snažili individualitu zničit.Je tře
ba ji pouze podřizovat personalitě.
Poněvadž personalita tíhne ke sdílení,vyžaduje společnost pro
své uplatnění a pro své potřeby.Skupiny včel můžeme nazývat spo
lečností jen v přeneseném smyslu slova,tedy analogicky.Ve skuteč
nosti to jsou jen skupiny individuí,opravdová společnost se však
skládá z osob.
Druhým důvodem pro existenci lidské společnosti je lidská ne
dostatečnost ,která má kořeny v materiální individualitě.Osobní
potřeby člověka mohou být plně uspokojeny jen když je členem spo
lečnosti, a jen tak může dosáhnout plnosti svého života.Společ
nost je zde tedy proto,aby vytvářela podmínky pro plný rozvoj lid
ského života a pro uspokojení potřeb.Kejde zde ovšem jen o potře
by individua,ale také o duchovní potřeby osoby.Kusíme mít nejen
jídlo,oděv a obydlí,ale máme také získávat vědomosti a zdokonalo
vat mravní život.Proto ve výchově potřebuje člověk také pomoci
jiných.
Společnost vzniká tedy jako něco,co je vyžadováno lidskou při
rozeností, a je^to pak zdokonalováno a spoluutvářeno lidskou in
teligencí a vůlí.Společnost je celek,jehož součástmi jsou také
celky,to jest lidské osoby,které jsou nadány svobodou.Společenský
celek není tedy identický s biologickým celkem a člověk není sou
částí společnosti v tom smyslu;jako .jsou buňky částí těla.Orga
nismus biologický a organismus společenský jsou tedy pojmy ana
logické.
Pokud je člověk individuem,je podřízen soolečnosti a musí pro
společenský celek obětovat svou práci,svůj Čas,část svého majet
ku / např.ve formě daní/ a v případě ohrožení společnosti musí
dokonce obětovat i svůj přirozený život,
Pokud je člověk spirituální osobou,je nadřazen společnosti a
nesmí jí obětovat své spirituální hodnoty.Lidská duše a její spá
sa jsou totiž důležitější než celý hmotný vesmír a celá přiroze
ná společnost.Důležitou věcí je zde tedy relace k cíli.Cíli při
rozenému se obětují hodnoty přirozené,ale cíli nadpřirozenému
musí sloužit vše jako cíli nej vyššímu,který nemůže být podřízen
partikulárním cílům nižším.^roto společnost nemá práva omezovat
Člověka v jeho duchovním životě,ale má povinnost ten duchovní ži
vot umožňovat.Individualita je tedy pro společnost a společnost
je pro personalitu a její pln;/ rozvoj.Bez uspokojení základních
potřeb individuality plný rozvoj personality ovšem není dobře
možný.
Problematika na úrovni pomocných věd,to jest ekonomiky,socio
logie a politologie,musí být podřízena problematice vyššího
etického řádu a hierarchie hodnot nesmí být zvrácena.Personali
ta je podřizována ve všech diktátorských režimech zájmům indivi
duality diktátorů.

27
__Společenství_
Společenství je především dílem přirozených inklinací lid
ské osoby,která se projevuje tím,že vytváří skupiny.Poněvadž
společenství je více výtvorem přírody,má užší relace k biolo
gické stránce člověka a je výslednicí instinktů,dědičnosti a
historického vývoje.
Sociální instinkty přivádějí lidi do skunin, a takto vytvoře
né sociální relace mají svůj smysl a cíl,za'kterým lidé tíhnou.
Ten-to cíl může být povahy materiální neb duchovní.U společenství
je tento cíl určen dříve,než se v této oblasti začnou'uplatňovat
rozum a vůle.Tento cíl,který^byl vytvořen dříve než zasáhnul ro
rum,působí ^svou přitažlivostí jako příčina účelová a vyxváří spo
lečenské cítění,speciální psychologické struktury,zvyklosti a
mravy,pocit solidarity a jakousi nevědomou psýché,coz vše pak
stimuluje lidi k činnosti, a také k obraně zájmů společenství.
Relace v oblasti společenství vycházejí z historického vývo
je a působí na člověka tím,že vyvolávají společenský tlak,který
vyrůstá z návykových struktur a má tendence působit determini
stickým způsobem^Společenství má svou elitu,jakési centrum vli
vu,které udává ton,ale nemá povahu vládní autority právního cha
rakteru. Pojícími páskami^nejsou právní předpisy,ale věrnost,přá
telské vztahy,čest,společné zvyky a mravy,solidarita osob a vě
domí historického vývoje.
Národy,kmeny,etnické a jazykové skupiny jsou společenstvím.
Národ a kmen mají někdy sklony k^tomu,aby se staly politickou
společností,která je reprezentována státem.V praxi však není nut
né a často to není ani možné,aby tyto touhy byly vždy uskuteč
něny. V Indii je 1 .5 2 6 jazyků a bylo by projevem nerozumnosti In
dii rozdělit na tolik republik.Společenství jako přirozený út
var má však právo na existenci a svobodný rozvoj.Toto právo je
v podstatě právem lidské osoby na plný rozvoj.
I když společenství není útvarem právním,je žádoucí,aby svo
bodný rozvoj společenství byl chráněn právními předpisy.Relace
na úrovni společenství studuje sociologie,sociální psychologie
a jsou nředmětem vědy historické.
_2oolečnost_
Společnost je převážně dílem rozumu a má užší vztah k inte
lektuální a duchovní stránce člověka.Cíl,za kterým snolečnost
spěje> je výtvorem lidského rozumu a vůle,; a je tedy otázkou ^sou
hlasu a rozhodnutí lidí.Společnost je tedy utvořena,formována
a rozvíjena vědomou činností lidí a jejich iniciativou.^
U společnosti vychází sociální tlak ze zákona a z právně zá
vazné dohody,tedy z rozumových pravidel,která jsou odvozena z
oředstavy cíle společnosti.Příčina účinná je zde tedy jiného
druhu nez u společenství.Společenství se samo od sebe nemůže vyvinout ve společnost,nebot v takovém případě je třeba něčeho ji
ného než je rozvoj prvků společenství,něčeho navíc.Společenství
však může připravovat podmínky a příle žitosti,za kterj^ch se pak
může uplatnit rozum a vůle tak,že se vybuduje společnost.Relace
ne úrovni společnosti jsou jiné než relace na úrovni společen

28
ství.Společnost vsak časem vytváří v sobě a kolem sebe cítění,
tedy další nové relace,které mají povaíru společenství.
Obchodní společnost,vědecká organizace,spolky,odborové orga
nizace,svazy průmyslníků a obchodníků atd. a konečně i politic
ká společnost,to jest republika nebo království,jsou srdečnosti.
Přirozené společnosti,to jest rodina a politická společnost,se
utvářejí jednak jako požadované přirozeností, a jsou jí zhruba
také formovány,a jednak jako výtvor rozumu a vůle.Obě jsou tedy
společenstvím i společností,jsou uprostřed mezi oběma a mají cha
rakter obou.Tato dvojí povaha rodiny a republiky má důležitý vý
znam pro jejich trvání i pro jejich případný rozklad.
Relace,struktury a instituce na úrovni společnosti studuje ne
jen sociologie,sociální psychologie a historie,ale také ekonomi
ka a politika.TJ politické společnosti přistupuje dále politolo
gie a věda právní.U rodiny je dále i charakter svátostný,kte
rým se zabývá theologie.
Zájmy a potřeby personality se nesmějí nikdy obětovat zájmům
a potřebám rozvoje společnosti a společenství.Personalita je tedy
nad společností i společenstvím i když tvůrčí činnost člověka má
pomáhat rozvoji obou.Zájmy individuality je vsak často třeba obě
tovat zájmům společnosti a společenství .
5nost_
Politickou společnost /republiku neb království/ nesmíme za
měňovat se státem.Oba pojmy se často ztotožňují,což působí vel
ké zmatky v práci vědecké i v praktické politické činnosti.Poli
tická společnost se liší od státu jako celek od části.Politická
společnost je celek a stát je její částí,je to vrcholná část po
litické společnosti.
Politická společnost je výtvorem přirozenosti i výtvorem tvo
řivosti lidského rozumu a je nejdokonalejší společností v řádu
časném.Základní podmínkou trvání politická společnosti je: spra
vedlnost,ale přátelské cítění je také životodárnou silou.Obě pod
mínky chybí u diktatur, a proto diktátorské režimy se udržují
j en násilím.
Vnitřní struktura politické společnosti je velmi důležitá pro
pochopení její složité činnosti.Politická společnost se skládá z
1. lidských osob,
2. rodin,
3. autonomních institucí územních,
4. autonomních institucí zájmových a ze
5. státu.
Kusíme ovšem chápat správně ono složení politické společnosti
z částí.Lidská osoba a rodina nejsou plně pohlceny politickou spo
lečností,ale přesahují ji do sféry nadpřirozené.Autonomní insti
tuce nemají jen funkci vytvářet celek jako jeho části,ale hlavní
jejich funkcí je služba plnému rozvoji lidské osoby a rodiny.
Jsou to tedy relace složité a ne jednostranné.A slovo "stát*' je
spíše hromadné označení pro nejvyšsí funkce politické společnosti,
která je" právní osobou a stát je jejím instrumentem.
Lidská osoba,rodina,autonomní instituce územní /obce,okresy atd*
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a autonomní instituce zájmové/ odborové organizace,svazy prů
myslníků, obchodní komory,lékařské komory,advokátní komory atd./
máji svá nezadatelná práva,která nedostaly od politické společ
nosti, a proto orgány státní moci je nesmějí porušovat a ničit.
-Autorita v politické společnosti přichází zdola od občanů,což
se^projevuje tím,že dynamická struktura autority v politické spo
lečnosti je složena z partikulárních autorit,které vystupují v
řadách jedna nad druhou od autority v rodině přes autoritu auto
nomních institucí územních a zájmových až k nejvyšší autoritě
státní.
Republika a království jsou politické společnosti a *5řtát je
jen^jejich nejvyšší složkou,která je reprezentuje navenek v me
zinárodních stycích a která má uvnitř speciální funkci,to jest
pečovat o obecné dobro celku,tedy celé politické^společnosti.
Poněvadž politická společnost stojí na dvou základech,jednak
na přírodě,to jest na přirozených inklinacích a společném cítění
/nevědomé psýché/ a jednak na rozumu a svobodném rozhodnutí,je
obojí důležité pro existenci a trvání politické společnosti.Zá
kon je v podstatě rozumová regule,ovšem stane-li se regulí nero
zumovou, tím že se zvrhne v nespravedlivý diktát a teror,je tím
společenské cítění narušováno a přímo podkopáváno v^samých zák
ladech, a tím se ničí přímo základy politické společnosti.^Jestliže některé skupiny občanů,skupiny etnické,jazykové a třídy,
ztrácejí takto společenské cítění a necítí se již v politické
společnosti doma,rostou odstředivé síly a začíná rozklad.Při
rozené společenské cítění a rozhodnutí rozumové musejí být tedy
v harmonii,což je možné jen na základě spravedlnosti.nespravedl
nost a tyranie jsou proto semenem rozkladu.
V této souvislosti je třeba si dobře uvědomit,že každé spole
čenství nemusí nutně vyústit svým vývojem v politickou^společnost a že to není ani vždy možné.V posledních dobách však pozo
rujeme často zbujelý nacionalismus,který hlásá jakýsi mythus ná
rodního státu jako požadavek spravedlnosti a nutného vývoje.Ta
ková nacionalistická propaganda není správná a může vést ke škod
livým důsledkům i pro společenství,ve kterém se zrodila. V tom
to atomickém a kosmickém věku nemohou být malé politické společ
nosti útvary samostatnými,poněvadž nejsou schopny konkurovat se
společnostmi velkými.A z těchto důvodů se dnes i střední a větší
republiky sdružují ve velké oblastní celky,ve federace neb kon
federace .Malé celky se vystavují nebezpečí,že budou jen míčkem
v mocenské hře velmocí.
V dějinách se vyskytly různé názory a nauky o tom,jaké jsouc
no má politická společnost.Některé směry měly tendence dělat z
politické společnosti substanciální jsoucno,jakousi supraosobu,
která prý má bytí reálné jako člověk.Takové nauky pak dělají z
člověka jen jakousi buňku společenského organismu,který lidskou
osobu pohlcuje.K této škole patří zejména Hegel a jeho následov
níci,zejména Marx, a také vyznavači machievellismu.Tato falešná
filosofie vede v oraxi k otrockému státu.
Ha druhé straně zdůrazňoval politický liberalismus nadměme
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jednotlivce a dělal ze státu jen jakéhosi nočního hlídače,neb
instituci,která nemá žádné základ;/ v realitě .Klasa telé tako
vých názorů jsou vědomí neb nevědomí stoupenci nominalisrnu,kte
rý již ve středověku učil,že obecniny jsou pouhá jména bez zák
ladů v realitě,pouhý výtvor našeho rozumu.Kominalisté a jejich
současní stoupenci nerozlišují dobře tři druhy jsoucna,to jest
jsoucno reálné,jsoucno rozumové bez základů v extramentální re
alitě a jsoucno rozumové se základem v extramentální realitě.
Toto poslední jsoucno není jsoucnem substanciálním,ale akcidentálním,které vyrůstá z případnosti /accidens/,které říkáme re
lace. A takovým jsoucnem akcidentálním je politická společnost.
Politická společnost i se svou nejvyšší složkou,které říká
me stát,má sloužit plnému rozvoji personality a i zde je poli
tická společnost pro personalitu a individualita je pro společ
nost. Jinými slovy,politická společnost je pro člověka, a ne
člověk pro ni.
Politika-jakožto součást etiky-studuje politickou společnost
ve vztahu k jejímu cíli, a tím je dobro všech občanů,což je for
málním předmětem tohoto studia.Tato funkce pečování o obecné
dobro přísluší především orgánům státním.Obecné dobro je zde
příčinou účelovou.Materiálním předmětem tohoto stud_a je množ
ství lidí,kteří jsou občan;/ politické společnosti.
Relace na úrovni politické společnosti studuje ovšem také
sociologie,sociální psychologie a pokud jde o stát politologie.
A historie sleduje vývoj v časových obdobích.
Stát
Stát je vrcholnou částí politické společnosti,jejíž funkcí
je péče o obecné dobro celku,tedy celé oolitické společnosti.
Tato nejvyšší část je nadřízena nižším částem,ale není nadří
zena politické společnosti samé.Část je vždy podřízena celku,
a tak i stát je podřízen politické společnosti a je k jejím služ
bám. Kemůžeme ovšem říci,že stát je hlavou politické společnosti,
něboí hlava u lidské bytosti je nástrojem intelektu a vůle,kte
rým má tělo sloužit,zatímco funkce státní mají sloužit celku po
litické společnosti.Stát je tedy pro politickou společnost;a ňe
naopak.
Poněvadž stát je částí a nástrojem politické společnosti,je
jí podřízený a je jí vybavený nejvyšší autoritou,kterou nemá
svým vlastním právem a pro své vlastní zájmy,ale jen v zájmu a
v rozsahu zájmů celku,můžeme mluvit o instrumentální funkci stá
tu. Toto pojetí státu se liší od pojetí liberalistického i kolektivistického.
Ve středověku byla v zemích českých a v Západní Svropě plu
ralita autorit a pluralita právní.Bylo tam právo městské,právo
cechovní,horní atd.Tato partikulární práva král nevyhlsšoval,
ale jen potvrzoval a propůjčoval jim tak vynutitelnost,Postu
pem doby byl tento právní pluralismus odstraněn a nahrazen cen
tralismem, a tak se stát stal jediným zdrojem práva vůbec.To
znamená,že autonomní instituce městské,cechovní,horní atd.ztrá-
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cely svůj samosprávný charakter,v?-vozovaly svou autoritu z mo
ci státní a byly pohlcovány absolutistickým státem,který se vy
víjel ve stát otrocký.
Stát se stal právní osobou a byla mu přiznána suverenita, a
tak část pohltila celek,stát politickou společnost.Práva a funk
ce státu mají své meze a zásahy státu do života občanů a celé
politické společnosti také.Tyto meze jsou určeny přirozenými a
nezadatelnými právy lidských^osob,rodin,autonomních institucí
územních a zájmových.Stát má čtyři základní funkce:usměrňovat,
dohlížet,oodněcovat a omezovat.
a/ Usměrňovači funkci provátí stát tak,že řídí individuální
Činnost občanů,rodin,autonomních institucí územních a zájmových
harmonicky k obecnému dobru politické společnosti.Tyto usměrňo
vači zásahy jsou přípustné jen potud,polcud to vyžaduje obecné
dobro. Usměrňování se ovšem nesmí zvrhnout v pohlcování a nahra
zování činnosti nižších složek Činnosti státních orgánů.
b/ Dohlížecí funkce spočívá v tom,že stát je strážcem práva^
a veřejného pořádku, a to znamená,že je také strážcem autonomní
sféry nižších složek.Stát ted^ dohlíží i na^to,ab 3jnižší složky
politické společnosi nepřekračovaly meze své kompetence.
c/ Podněcování je stimulováním a usnadňováním činnosti občanů
a ostatních nižších složek v zájmu obecného dobra.Stát má tedy
podněcovat spolupráci sociálních partnerů / tříd/,starat se o
to,aby nenávist a třídní boj byly nahrazeny spravedlivou^spoluprací,podněcovat legitimní iniciativu a nezávislost chudých a
neprivilegovaných ,podporovat jednotlivce a rodiny daňovou po
litikou a autonomní*složky případně i subvencemi ,je-li to nut
né .úkolem státu je také usilovat o spravedlivější rozvrstvení
vlastnictví výrobních prostředků - pokud možno-na všechy občany.
d/ Omezování.Donucovací moci má stát používat spravedlivě
proti všem,kteří bezdůvodně odmítají konat své povinnosti podle
zákona.Stát má také právo trestat všechny,kteří se provinili,
pokutami,odnětím svobody atd.
Uvedené státní funkce 3e projevují výkonem moci zákonodárné,
výkonné a soudní.

_~22§§§_22^22222:lÍi.i_
Zásada podpůrnosti /subsidiarity/ je všeobecnou zásadou omezování státní moci,podle níž nemá stát dělat nic,co mohou dě
lat dobře nižší složky politického tělesa,ale má je ve výkonu
jejich funkcí podporovat a pomáhat jim.Jen když tyto nižší slož
ky zatím neexistují,anebo nemohou zatím plnit své funkce ani
za okolností,že jim stát pomáhá,pak teprve může stát jejich fun
kce ořevzít,ovšem jen dočasně.Zásadu subsidiarity odmítají všech
ny diktátorské režimy a hrubě ji porušuje mnoho jiných států.

_Í2Í2222S1
Mezičlánky mezi jednotlivci a rodinami na jedné straně a
státem ne druhé straně uvnitř politické společnosti jsou auto
nomní instituce,které dělíme na územní a zájmové.K územním au
tonomním institucím patří obce,okresy,případně kraje atd.X auto
nomním institucím zájmovým počítáme odborové organizace,svazy
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průmyslníků,obchodníků,organizace zemědělců,advokátů,lékařů,živ
nostníků atd.Těmto zájmovým organizacím se někdy říkalo také or
ganizace stavovské,ovšem v moderním snv7slu,a ne ve smyslů středo
věkém.Starší česká literatura pojednávala v této souvislosti o
tak zvaném "stavovském státě".Tento pojem je naprosto nesprávný,
neboí se nerozlišuje mezi státem a politickou společností.Fašistické korporace,které byly orgány státními,je nutno odmítnout
jako systém všemocného totalitního státu.Správný pojem tedy je
" stavovská politická společnost",nebo "stavovská republika".
_TÍstava_
Ústava je ústavou celé republiky /politické společnosti/, a
ne ústavou státu.V každé ústavě mají být vymezena práva občanů,
rodin a autonomních institucí a funkce státní moci.Příslušné přec
pisy ústavy o přirozených a nezadatelných právech lidských osob
'/občanů/,rodin a autonomních institucí musejí mít správnou for
mulaci.Z té formulace musí být jasné,že tato přirozená práva stál
uznává,ale netvoří je,což znamená,že tato práva nevyrůstají z mo
ci státní,ale z práva přirozeného,které se stát zavazuje respek
tovat. Tak jako kdysi král potvrzoval orává městská,cechovní a
horní,tak nyní republika ve své ústave potvrzuje práva nižších
složek politické společnosti.Základní normy ústavní o autonomnísféře nižších složek jsou tedy normy deklaratomí, a nikoli kon
stitutivní v tom smyslu,že by je stát "vytvářel".Podrobnosti pak
ovšem budou mít charakter norem konstitutivních.Republika tedy
prooůjčí právní vynutitelnost rozhodnutím nižších autonomníchsložek, a tím se tato rozhodnutí stávají součástí celého práv
ního řádu republiky.
Toto pojetí politické společnosti,ústavy,státu a nižších
složek znamená,že se plně respektuje zásada,že právo je v po
měru subalternace k etice.
Rodina
Účelovou příčinou manželství je přivádění dětí na svět a je
jich vj^chova.To je příčina hlavní .Sekundárními příčinami je vzá
jemná pomoc manželů a lék proti žádostivosti.Formální/útvarovou/
příčinou je manželská povinnost.Lanželsví má tedy cíle sociální
i osobní a k jeho vzniku je třeba svobodného rozhodnutí muže a
ženy a podmínky uzavření manželské smlouvy nejsou ponechány li
bovůli partnerů,ale jsou stanoveny etikou.V manželství jsou ob
saženy lidské cíle,které zasahují skutečné centrum lidské^osobnostíjjde o jednotu tvůrčí lásky mezi osobami,což nutně vyžaduje,
aby partnery byli jeden muž a jedna žena a aby spojení bylo
neroziučitelné.
Poněvadž manželství má právní důsledky,má stát právo upravo
vat některé problémy zákonem a vyžadovat registraci uzavřeného
manželství.Stát ovšem nemá právo zasahovat rušivě do etických
vztahů manželů, a proto kompetence státní je zde omezena.
Rodina je společnost rodičů a dětí.CíLem rodiny je opatřovat
vše,čeho je třeba k plnému rozvoji tělesnému i duchovnímu všech
členů, a rodina je tedy základní buňkou politické společnosti.
Slovo "buňka'''zde chápeme ovšem analogicky se všemi oři slušnými
důsledky.I zde je důležité rozlišení mezi oersonalitou a indivi
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dualitou, a proto rodina není pro politickou společnost,ale ona je pro rodinu.Rodina je tedy před státem a svá základní prá
va neodvozuje od státu,ale stát je má uznávat a respektovat.
Ve starších dobách byla rodina nejen jednotkou spotřební,ale
i výrobní.IJyní v plně rozvinutém hospodářském systému je jednot
kou výrobní většinou jen v podnikání" zemědělském,případně i v
živnostech a řemeslech,kde všichni členové rodiny pomáhájí.Ve
výchově dětí má stát jen funkci podpůrnou a rodiče mají nejen
právo,ale i povinnost vychovávat své děti a toto právo jim nesmí
stát bezdůvodně odnímat.Rovněž subdidiámí funkci má stát v so
ciálním zabezpečení rodiny.
V manželství a v rodině jde o celou řadu relací různého druhu:
biologické,etické,psychologické,právní,hospodářské a jiné.Proto
o životě rodiny pojednávají různé vědy,zejména,etika,právo,soci
ologie ,psychologie, ekonomika a také politika pokud jde o vztahy
rodiny k celé politické společnosti.Oblast umění praktického i
krásného je úzce spojena.-S' životem rodiny,kde se uplatňuje umění
výchovné a krása má vytvářet atmosféru,která inspiruje k plnému
rozvoji osobnosti všech členů.Rodina není tedy jen záležitostí
soukromou,ale i veřejnou,a obecné dobro oolitické společnosti ne
ní mošno uskutečňovat bez zdravých a spořádaných rodin.Kdo tedy
narušuje život rodiny,podkopává samé základy republiky.Rozklad
rodiny je tedy neklamná znamení postupného rozkladu politické
společnosti. Spořádaná rodina je tedy nepostradatelnou podmínkou
/conditio sine qua non/ rozkvětu oolitické společnosti.
Lid
Lid je velká skupina osob,které jsou spojeny relacemi etický
mi, právními /spravedlivými zákony/ a psychologickými /vzájemným
přátelstvím/ z^účelem dosažení obecného dobra všech.Proto lid
ustavuje politickou společnost.Lid je látkovou příčinou politic
ké společnosti,obecné dobro je účelovou příčinou a příčinou útvarnou je jednota morální a právní,která je vyjádřena právy a
funkcemi orgánů politických,tedy úřady.
Lid je organicky / ve ^smjrslu analogickém/ spojen,aby vytvářel
republiku nebo království,je nad státem a není pro stát,ale stát
je pro lid. Od lidu se liší dav,který je spojen chvilkově emoce
mi nebo vášněmi,které jsou někdy vyvolány situací,většinou však
zvráceným uměním demagogickým.
Poněvadž každá osoba má nesmrtelnou duši a nadpřirozený cíl,
je lid opravdu lidem Božím,který je v poutničkám stavu za^věčn;mi
cílem,kterým je Bůh.O lidu můžeme pojednávat tedy v rovině přiro
zené a nadpřirozené.
Ze skušenosti víme dobře,že lid musí mít politickou společ
nost a její vrcholný nástroj,kterému říkáme stát.Úkolem státu
je pečovat o dobro všeho lidu a chránit lid a jeho práva proti
sobeckým snahám privilegovaných skupin a tříd.Absolutismem a totalitarianismem zkorumpován;/ stát přináší lidu jen otroctví a
neštěstí, a proto lid musí mít vůli i prostředky,aby kontrolo
val stát.Lid má přirozené právo si vládnout,ovšem v rámci etic
kých norem,což vykonává především tím,že si dává ústavu,která
je ústavou celé politické společnosti,a že může rozhodovat přímo
v referendu,anebo prostřednictvím svých volených zástupců.Sená
toři a poslanci jsou pak vybaveni politickou autoritou za tím
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účelem,aby pečovali o dobro všeho lidu.Jde tedy o uskutečnění
zásady,kterou správně formuloval Lincoln svým výrokem:"vláda
lidu,lidem a pro lid”.
Lid tedy pověřuje své zástupce,aby nařizovali a vládli, a to
v určitém rozsahu,po určitou dobu a za určitým účelem.Práva li
du jsou
spojena s povinnostmi a také s riziky,nebož lid
si múze zvolit spatné zástupce,kteří svou funkci neplní dobře.
Mezi zástupci lidu a lidem jsou vztahy,které se projevují tím,
že zástupci lidu reflektují morální a intelektuální úroveň lidu,
a volbou špatných zástupců se lid trestá sám za svoje nedostat
ky. Za těchto okolností jakékoli úsilí o zlepšení jen násilnou
změnou vlády,tedy revolucí,je cesta,která nevede k opravdovému
cíli.Jedna násilnická a špatná skupina múze být totiž vystřídána
násilnickou a špatnou skupinou jinou.Takové řešení je povrchní
a náhražkové a není vlastně řešením žádným.Jedinou cestou je in
telektuální a -mravní obroda lidu -často bohužel až po bolestných
zkušenostech - která by přispěla k tomu,aby lid byl schopen si
zvolit dobré zástupce a aby je mohl najít ve svém středu.Lid je
tedy strůjcem vlastního osudu.
To vše znamená,ze čouhá reforma institucí- a to i ta^nejlepší - nemůže stačit a ze je třeba i reformy mravní a zvýšené in
telektuální úrovně lidu,aby
mohlo usilovat úspěšně o dobro
všeho lidu.
K důkladnějšímu pochopení vlády lidu je třeba také znalostí
psychologických.Psychologie je věda,jejím materiálním předmětem
je člověk,formálním předmětem je jsoucno z hlediska oohyblivosti
/ ens sub ratione mobilitatis/ a specifickým formálním předmětem
je/svoboaný samostatný pohyb / sui-motio/.A takový pohyb,vnitřní i
vnější /myšlení,cítění a jednání/ vyžaduje motivaci,tedy jasný
cíl a jasné poznávání prostředků,kterými můžeme toho cíle dosáh
nout. A to není možné bez politické výchovy lidu.
1'emalou potíží je i záludná záměna cílů.Opravdová účelová
příčina politické činnosti /finis operationis/ je bohužel často
odlišná od osobních sobeckých úmyslů zástupců lidu / finis ope
rantis/. Zástupci lidu musejí být tedy pod stálou kontrolou lidu.
Problém reformy institucí,reformy mravů^a oolitické výchovy
lidu je mimořádné důležitý a nesmím2 obtížný^pro^exulanty,kte
ří jsou násilně odděleni od lidu,jehož výchovné možnosti v poli
tické oblasti jsou omezeny diktátorským režimenuTyto otázky chá
pe málo exulantů a málo se jich pokouší ohřešení.Oni většinou
ulpívají na oovrchu problému,ne jdou na kořen^věci,spokojují se
s málo užitečným propagandismem a zabředávají do machiavellismu.
Problém suverenity můžeme studovat z hlediska právního a etického.Soustředím se zde na hledisko etické.Slovo "suverenita”
je slovo svůdné a svádí na scestí a mate.Bylo by lepší jej ne
používat,je však již příliš zabíhaným pojmem.Tak jako "civitas"
překládáme často špatně jako "stát" místo správného "politická
společnost",tak také "principatus" nebo "suprema potestas" překládáme mylně jako " suverenita".místo správného "nejvyšší po
litická autorita” nebo "nejvyšší vládní autorita”.
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jejaůvoďcem mylné teorie suverenity.Pro něj je
suvěreňíta~ňijvyšší,absolutní a trvalá moc republiky.Taková
suverenita byla podle Bodina přenesena na vládce lidem, a to
úplně. "Hlavním bodem suverenity a absolutní moci je především
vydávání zákonů pro poddané bez jejich souhlasu"."Vláda není
zodpovědná nikomu,pouze Bohu" 0"STuverenita není omezena ani po-kud jde o moc,ani o obsah,ani o trvání".Toto jsou základní omy
ly Bodinovy./ Jean Bodin: De la République/.
Podle Bodina se lid zbavuje suverenity úplně tím,že ji přená
ší na vládce. To by ovšem znamenalo,že by vládce již nebyl sou
částí lidu a politické spoIečnosti9ale byl by od obou oddělen
a stal by se nadřízeným celkem,který ovládá podřízený celek po
litické ^společnosti z pozice nadřazené.Vláda by pak bgla obra
zem Božím v tom smyslu,že by politickou společnost třnscendovala asi tak,jak transcenduje Bůh stvořený vesmír.Podle toho by
předával lid suverenitu vládci a úglně by se jí zbavoval,asi ja
ko když se jeden člověk zbavuje něčeho tím,že to daruje někomu
jinému.V tomto případě by vláda již nezastávala ličE.>
Ve skutečnosti však má lid nezcizitelne právo si vládnout a zástupci lidu jen participují na vládní moci lidu.Volbou zástup
ců se lid nezbavuje vládní moci a stát není nad politickou spo
lečností,ale je její nejvyššx částí.
Thomas_Hobbes učil,že lidé přenášejí veškerou autoritu na
jedňóhĎ~clověká~neb na skupinu lidí, a tak redukují své osobní
vůle na jednu vůli.To by ovšem znamenalo,že jedna osoba^neb jed
na skupina osob se stala nositelem Dersonalit všech lidí. Takto
prý lid podřizuje své osobní vůle vůli jedné a své názory názo
rů jednomu.lid se tedy vzdává práva rozhodovat o sobě za před
pokladu, že se toho práva vzdávají všichni.
Takto vznikl Hobbesův "smrtelný Bůh", nositel absolutní su
verenity ,která se vykonává shora,odděleně od lidu a nad lidem.
Jggn-Jacgues^gougseau vytvořil mythus generální vůle,která
není jíň”vůlí“většiňý7ale je nadřízenou a nedělitelnou vůlí,
tajemným^způsobem vychází z lidu a je vždy správná.Rousseau te
dy jen přenesl oddělenou a transeendující vůli absolutních mo
narchů na lid a tato generální vůle zůstala oddělena od lidu a
je- nad lidem.
"Sociální kontrakt dává politickému tělesu absolutní moc nad
všemi jeho členy a je to právě tato moc,která když je řízena ge
nerální vůlí,jak jsem řekl,se nazývá suverenitou"./Sociální kon
trakt,kniha II.,kap.IV./ "...nejvyšší autorita nemůže být ani
modifikována ani zcizena,omezovat ji,to znamená ji ničit ".
/Tamtéž,kniha III.,kap.ZÝI./."...suverénní moc nemusí dávat žád
né záruky svým poddaným"./Tamtéž,kniha I.,kap. Vil./.
Rousseau nebyl demokratem a je neprávem vydáván mnoha auto
ry za otce moderní demokracie.0 jeho nedemokratičnosti svědčí
mimo jiné zejména tento jeho výrok:"Kdyby existoval národ bohů,
měl by demokratickou vládu.Tak dokonalá vláda se nehodí pro li
di". /Sociální kontrakt,kniha III.,kap.IV./.
Do rodících se moderních demokracií vpašoval Rousseau pojem
absolutní suverenity,který působí destruktivně a vede k tota-

35
litnimu státu.Jednotlivci ztrácejí svou osobní vůli a nezá
vislost v mythické generální vůli, a to tak,že suverenita gene
rální vůle je absolutní a vylučuje jakékoli autonomní nižší in
stituce v politické společnostuRousseau výslovně píše ve svém
Sociálním kontraktu /kniha III.,kap.III./: " Je nutné,aby žádná
partikulární společnost neexistovala ve státě”.
Rousseau tedy přidal k Hobbesovu "smrtelnému bohu" jen jakou
si gloriolu generální vůle.To ovšem znamená,že žádný občan nesmí
odporovat ve svém svědomí generální vůli,tedy žádnému zákonu.
Absolutní suverenita vyžaduje poslušnost za každou cenu a je nad
mravními zásadami.Generální vůle je tedy nutně "mravná". A tak
suverenita totalitního státu je nejvyšším rozhodčím o tom,co^je
dobré a zlé,mravné a nemravné, a je pánem nad životem a smrtí.
Za správné,dobré a mravné je považováno jednou vše,co slouží ab
solutnímu monarchovi,jindy suverénnímu státu,nebo generální vů
li, vládnoucí třídě nebo vládnoucí straně.

Ve středověku se nemluvilo o suverenitě,ale o vrchnosti. V do
bě absolutismu se vyvinul pojem suverenity,která příslušela vlád
ci právem božským, a tak vládci věřili,že jsou vybaveni nezcizitelným právem vládnout shora a odděleně od politické společ
nosti,nad kterou se oni stavěli.Panovníci používali tehdy výra
zu "moje národy".
Pojem suverenity představuje dvě práva:
1.
Právo ne nejvyšší nezávislost a nejvyšší moc,což je považo
váno za právo přirozené,tedy nezcizitelné.
2. Právo oddělené od politické společnosti^a^stojící nad ní.
To znamená,že stát není považován za nejvyšší část^politické spo
lečnosti,ale za samostatný celek,který stojí nad ní.v
Žijeme v době,kdy nesprávné politické pojmy ovlivňují^poli
tickou praxi, a proto je lepší slova "suverenita” nepoužívat.
Politická společnost není vybavena suverenitou,ale má právo na
plnou politickou moc, a to moc interní a externí.
Interní plná politická moc znamená,že politická společnost^
si vládne orostřednictvím svého nejv^ššího orgánu^kterému říká
me stát, a vládne mocí poměrně nejvysší,tedy větší než ostatní
části politické společnosti,tedj/- autonomní instituce územní a
zájmové.To také znamená,že nižší části si nesmějí uzurpovat onu
plnou politickou moc.
Pxterní plná politická moc znamená,že politická společnost
-reprezentovaná státem- si vládne poměrně nezávisle na jiných
politických společnostech, Jxtemí plná politická moc nesmí být
porušována jinými politickými společnostmi,pokud by se ona do
tyčná politická společnost nestala dobrovolně členem vyššího cel
ku. Právo na plnou politickou moc je totiž vyvozeno z pojmu po
litické společností jakožto společnosti dokonalé a soběstačné.V
moderní době se však prohlubují a. zesilují vztahy lidí i mimo
politickou soolečnost,která se tím tak stává méně dokonalou a
méně soběstačnou.Proto pozorujeme tendence vytvářet větší celky
federální,poněvadž jen ony mohou být nyní dokonalé a soběstačné.
Stane-íi se -politická soolečnost dobrovolně a ve svém vlast
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ním zájmu členem větší federální politické společnosti,pak ome zuje svou vlastní plnou politickou moc, a to tak,že externí
moc je omezena více než interní,Tento proces probíhá pomalu a
s potížemi v Západní Evropě a federální idea byla propagována
i v Latinské Americe,v arabském světě a v Jihovýchodní Asii,
Nelze pochybovat o tom,že problém bude velmi aktuální i ve Střed
ní Evropě po jejím osvobození od komunistické diktatury.Proto
přípravné studijní práce by se měly zahájit již nyní v exilo
vých skupinách a tajně i v porobených zemích.
Politická společnost není tedy vybavena suverenitou,ale má
právo na plnou politickou moc, a stát nemá vlastní právo nezá
visle na politické společnosti, a nemůže tedy být suverénní.
Toto právo politické společnosti je právem přirozeným,tedy nezcizitelným,není právem absolutním,ale je omezeno zásadami etic
kými a příčinou účelovou.Výkon této plné politické moci musí být
pod stálou kontrolou lidu.
Lid ovšem také není vybaven suverenitou, a nemůže ji tedy pře
nášet na státní orgány politické společnosti.Důsledky suvereni
ty,plně projevené,by byly katastrofálníma projevují se již do
značné míry mnohým způsobem.
1. Kdyby politická společnost měla absolutní^suverenitu vněj
ší,pak by musela být úplně nezávislou na ostatních politických
společnostech,neměla by mezinárodní práva a povinnosti.Pak by
nemohlo existovat mezinárodní právo.A kdyby suverenita byla nut
ným podstatným znakem politické společnosti,pak by se jí nemoh
la žádná republika vzdát ani částečně a vytvořit s jinými fede
raci.
2. V případě absolutní suverenity vnitřní by měl stát absolut
ní moc nad lidem a nezávisle od lidu,Nižší autonomní ittJtituce
a rodiny by byly vydány na pospas totalitní moci státní.Důsled
ky takových teorií vidíme v mnoha zemích.
3.Stát,který je vybaven suverenitou,není zodoovšdný nikomu.
Když se přenese absolutní moc na s*feát,pak se stává juristickou
osobou-což je velký omyl naší doby- absolutní moc je nezcizitelná,lid si přestává vládnout a stát není zodpovědný lidu.Kdyby
byl stát zodpovědný lidu a byl jím kontrolovaný,pak by již ne
byl mocí suverénní.Takový stát není zodpovědný ani^všelidské ro
dině,on si může prostě dělat co chce,zotročovat občany,porušovat
jejich lidská a občanská práva a nikdo nemá právo do těchto zá
ležitostí vnitřních zasahovat.Ideologie suverenity je ideologií
otrockého státu a mezinárodního rozvratu.Jakési zbujelé^jsoucno
rozumu se základem v extramentální realitě,se od toho základu
odtrhlo a pohlcuje reálná jsoucna lidských osob.Akcidentální
jsoucno pohlcuje jsoucno substanciální.A to je naprostá zvráce
nost ve sféře lidského myšlení i jednání.Suverenita nám zakazu
je milovat svého bližního a pomáhat mu v jeho utrpení.
Je nutno si dobře uvědomit,že tento proces směrem k suvereni
tě a státní totalitě začal tím,že se nedodržovala zásada,že člo
věk je podřízen společnosti jen pokud jde o jeho individualitu,
ale nikdy pokud jde o jeho pezyonslitu.Proces zotročování člo
věka má tedy několik stupňů:
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1.Ignorování personality,tedy ignorování posledního cíle
člověka,kterým je Bůh.
2. Jen za těchto okolností může vzniknout suverénní státjkte1rý přestává být nejvyšší částí politické společnosti,odtrhuje se
od ní a vládne nad ní shora,odtrhuje se od lidu a vládne nad ním
3. Suverénní stát pohlcuje celou politickou společnost i s autonomními institucemi, s rodinami a s lidskými osobami.
4.
Takový suverénní stát,který ztratil svou nástrojnou funkc
ve službách politické společnosti a lidu,je pak pohlcen plně
neb aspoň převážně hospodářsky silnými skupinami v systému individualistického liberalismu,nebo monopolní stranou neb třídou v
nacismu,fašismu a komunismu.Tím pak utrácí stát svou suverenitu
v jejich prospěch.Obecné dobro celku,ona cílová příčina zmizela
a byla nahrazena partikulárním sobeckým cílem diktátorů.
Tento rozkladný proces není jen záležitostí organizační,tedy
jen otázkou reformy institucí,poněvadž má hluboké kořeny etické,
_?ůvod_oolitické_au tority
Politická autořita-stejně jako každá autorita jsoucna,které
neexistuje samo od sebe-vyrůstá z první příčiny všeho stvořené
ho jsoucna,tedy z Boha.Úvaha o této záležitosti není a nemůže
být na rovině sociologie a politologie,neboť přesahuje oblast
těchto pomocných věd,je to záležitost vědy etické.Jsou celkem
tři hlavní teorie o ustavení politické autority.^
1.
Teorie o ustavení politické autority Božským zákonem.Kdy
by tomu tak bylo,pak by taková autorita nemohla být zrušena neb
přenesena na druhého žádným lidským zásahem.Tuto teorii nezastá
vají katoličtí theologové,ani filosofové,kteří se hlásí ke kře
sťanské etice.
2.
Teorie designační.Podle této teorie lid pouze určuje-designuje- osobu neb skupinu osob jako nositele politické autori
ty, avšak tuto autoritu na ně lid nepřenáší,nýbrž tito takto ur
čení /zvolení/ vládcové dostávají politickou autoritu přímo od
Boha.
3.
Translační teorie učí,že politická autorita^oochází od Bo
ha,přechází od něho na lid a lid pak ji přenáší částečně neb úplně na své volené zástupce a ponechává si jen možnost rozhodo
vat o závažných otázkách referendem.
Před první světovou válkou byla vlivem historických událostí
teorie translační zatlačena do pozadí a převládala u mnoha auto
ři! v Fvropě teorie designa ční. ITyní však je teorie translační uznávána téměř výhradně za teorii správnou theologickýmia.filoso
fickými odborníky .Teorii translační hlásají A.Rommen,J.Maritain,
J.Messner,Charles Joumet a mnoho jiných.
V Svropě dřív byla na universitách hlásána převážně teorie
translační.k jejím zastáncům patřila význačná jména,zejména
Cajetan / - 1534/,Francis de Yittoria / -15H6V,sv.Robert Bellarmine /-1621/ a Francis Suarez /-1617/,'
^Zádní vládcové nemají politickou autoritu právem Božským,ani
právem přirozeními,ale jen právem lidským.Zásadně lid má právo
si vládnout, a to právem přirozeným.Práva přirozená jsou neza
datelná,práva lidská jsou měnitelná.Právem lidským se zde míní
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právo podle lidského zákona.Lid tedy má přirozené právo dávat
si ústavu a rozhodovat o vládní formě a volit své zástupce k
výkonu^politické autority.Tento výkon politické autority je ov
šem určován svou účelovou příčinou.
_PluraIitní_soolečnost_
V politické společnosti je pluralita autorit.Lid podle své
ústavy přenáší určitou autoritu na autonomní instituce územní
a zájmové a na stát,který je nejvyšším orgánem politické společ
nosti. Pluralitě autorit a práv odpovídá pluralita povinností, a
ta bývá často^porušována sobectvím.A tak se projevuje ve společ
nosti sobectví osobní,rodinné,sobectví autonomních institucí- v
dnešní době zejména sobectví některých odborových organizací a
podniků- a sobectví moci státní.Tím se porušují zásady spravedl
nosti a celý snolečenský řád.
Fxil je oddělen od politické společnosti pouze prostorově,ni
koli však pokud jde o etické relace.Fxil má "tedy nejen právo mlu
vit jménem porobeného lidu,ale má i povinnost mu pomáhat.A jedna
z těchto povinností je studijní příprava nového sociálního řádu
oro budoucí osvobozenou republiku.Pouhá svoboda nestačí,té^se
casto zneužívá,proto naším cílem může být jen spravedlivý řád
ve svobodné společnosti.
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