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Ctihodní bratři, milovaní synové a dcery,
pozdrav a apoštolské požehnaní!

Svou prací si člověk musí vydělávat denní chléb /1/ a přis
pívat k neustálému pokroku vědy a techniky, zvláště však k postupné
mu zvyšování kulturní a mravní úrovně společnosti, v níž žije ve spo
lečenství se svými bratry. Výrazem "práce" se označuje každé Člověkem
vykonané dílo, a to nezávisle na charakteristických rysech a okolno
stech, čili každá lidská Činnost, jež se může a má jako oráče uznávat
v bohaté rozmanitosti akcí, kterých je člověk schopen a k níž je
určen svou lidskou přirozeností. Člověk je ve viditelném vesmíru
stvořen k obrazu a podobenství samého Boha /2/ a je v něm ustanoven
k tomu, aby si:.'podmanil zemi /3/J proto je také už od ,počátku povo
lán k práci. Práce je též jednou ze základních známek, jimiž se Člo
věk odlišuje od ostatních tvorů, jejichž činnost, zaměřenou na ucho
vání života, nelze nazývat prací. Jen člověk je schopen práce a jen
on ji koná a jí současně dává i náplň své pozemské existenci. Tím je
práci vtisknuto i zvláštní znamení člověka a lidství, znamení jed
notlivce spolupracujícího spolu s jinými osobami. A toto znamení ho
utváří i vnitřně a v jistém smyslu vytváří i samu jeho přirozenost.
I. Úvod
1. Lidská práce 90 let od encykliky "Rerum novarum".

PrctoŽě 15* května letošního roku uplynulo 90 let od vydání zásluhou velkého papeže tzv."sociálních otázek", Lva XIII. - oné
zásadně důležité encykliky, jež začíná slovy "Rerum novarům",, chci
věnovat tento dokument právěx lidské práci a ještě více Člověku v
rozsáhlé spojitosti s onou skutečností, kterou je práce. Jestliže
člověk * jak jsem se vyjádřil v encyklice "Redemptor hominis", vydané
na počátku mé služby na římském Petrově štolvci - je skutečně "první
a základní cestou církve"/4/ a to právě na základě nevyzpytatelného
tajemství vykoupení v Kristu, pak je třeba neustále sek této cestě
vracet a vždjr znovu v ní pokračovat, podle toho, jak se v ní v růz
ných rysech jeví celé bohatství a zároveň též celá obtížnost lidské«
ho pozemského bytí.
Práce je jedním z těchto rysů, a to rysem trvalým a základním
stále aktuálním a vyžadujícím stále obnovovanou pozornost a rozhodné
svědectví. Jelikož vznikají stále nové otázky a problémy, rodí se
též stále nové naděje, ale také obavy a hrozby, spojené s tímto zá
kladním rozměrem lidského bytí, jenž utváří každodenní život člověka
a z něhož lidský život čerpá i svou zvláštní důstojnost. V tomto
rozměru spočívá však současně i stálá míra lidského utrpení a námahy
a přitom též škod a nespravedlností, jimiž je hluboce proniknut
společenský život jak uvnitř jednotlivých národů, tak i na mezinárod*
ní úrovni. Je-li pravda, že Člověk si vydělává chléb prací vlastních
rukou /5/, a to nejen každodenní chléb, jímž živí své tělo, nýbrž i
chléb vědy a pokroku, civilizace a kultury, pak je také věcně prav
divé, že si ho vydělává v potu tváře/6/, to zňamená nejen osobním
úsilím a námahou, nýbrž i uprostřed mnoha různých napětí, srážek a
krizí, jež ve svém vztahu k práci působí rušivě na život jednotlivých
společenství a celého lidstva vůbec.

90* výročí encykliky "Rerum novarum" slavíme na prahu nového
rozvoje technologických, hospodářských a polôtických podmínek, kte
ré podie názoru mnoha odborníků ovlivní svět práce a výroby stejnou
měrou jako průmyslová revoluce v minulém století. Můžeme uvést mnoho
rozličných činitelů všeobecného dosahu: stále častější zavádění auto
matizace v četných výrobních oblastech; stále se zvyšující ceny
energie a surovin; rostoucí vědomí omezenosti bohatství přírodních
zdrojů, jakož i nesnesitelné znečisťování přírody. Na politickou
scénu vystupují národy, které po staletí porobené, nyní vyžadují své
oprávněné místo mezi ostatními národy i účast nři mezinárodně důle
žitých rozhodnutích. Tyto nové podmínky a požadavky vyžadují také
nové uspořádání a úpravu současných hospodářských struktur a dělby
práce. Takové změny budou možné bohužel znamenat pro miliony kva
lifikovaných dělníků nezaměstnanost, alespoň dočasnou, anebo nutnost
nového zaučení v jiných oborech. Přinesou s velkou pravděpodobností
i pokles anebo pomalejší růst hmotného blahobytu rozvinutějších ze
mí , ale možná, že přinesou i ulehčení i naději miliónům lidí, žijí
cích dosud v zahanbující a nedůstojné bídě.
Vědecký rozbor možných důsledků těchto změn na lidské soužití
nepatří mezi úkoly církve. Církev však pokládá za svůj úkol stále
připomínat důstojnost a práva pracujících, pranýřovat situace,
V nichž jsou tato práva porušována a přispívat k usměrňování tako
vých změn, aby se uskutečňoval opravdový pokrok člověka a společ
nosti.
2. Práce v organickém vývoji činnosti a sociálního učení církve.

Práce jako všelidský problém je zajisté středem oné ’’sociál
ní otázky”, na níž je zvláštním způsobem zaměřeno již skoro celých
Sto let, uplynulých od vydání výše zmíněné encykliky, učení církve
• mnoho různých akcí, spojených s jejím apoštolským posláním. Na to
chci nyní zde soustředit své úvahy, a to nikoli snad odlišným způso
bem, nýbrž spíše v plynulé souvislosti s celou tradicí tohoto učení
a těchto akcí. Současně však postupuji přitom i podle evangelních
zásad, abych tak vynášel z pokladu evangelia věci staré i nové /7/.
Práce je zcela jistě "stará věc", tak stará jako sám člověk a jeho
život na zemi. Všeobecné postavení člověka v současném světě, ooausujeme-li a rozebíráme-li je po různých zeměpisných, kulturních a
civilizačních stránkách, však přesto vyžaduje, aby se odhalovaly no
vé významy lidské práce a aby se rovněž stanovily nové úkoly, před
něž jsou v této oblasti postaveni každý člověk, rodina, jednotlivé
národy, celé lidské pokolení a konečně i sama církev.
Během let uplynulých od vydání encykliky "Rerum no varům", so
ciální otázka nepřestala upoutávat pozornost církve. Dokazují to čet
né dokumenty učitelského úřadu, vydávané jak papeži tak i II. vati
kánským sněmem. Svědčí o tom i dokumenty jednotlivých biskupů, čin
nost různých výzkumných středisek a konkrétních pastoračních akcí
jak na mezinárodní úrovni, tak i v rámci místních církví. Je těžké
vypočítávat zde podrobně všechny projevy živého úsilí církve a křes
ťanů v sociální otázce, protože jich je velmi mnoho. Výsledkem kon
cilu je zřízení hlavního koodinačního střediska na tomto poli, kte
rým se stala papežská komise "Spravedlnost a mír", které má své od
bočky i při jednotlivých biskupských konferencích. Název této insti
tuce je velmi významný: ukazuje, že sociální otázka má být chápána
a řešena ve svém plném a celistvém rozměru, úsilí o spravedlnost mu
sí být nedílně spojeno 8 úsilím o mír v současném světě. Ve prospěch
tohoto dvojího úsilí se vyslovují i bolestné zkušenosti se dvou vel
kých světových válek, které v minulých 90 letech otřásly mnoha země-
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mi jak v Evropě, tak * alespoň částečně - i v jiných světadílech«
V jeho prospěch mluví též, zejména od konce II» světové války, stá
lá'hrocha atomové války a z ní vynořující vy 11 íčka na strelive sebezničení•
Sleduicure-li základní vývojovou linii dokumentů nejvyššího cír
kevního učitelského ťúiadu, najdeme v nich výslovné potvrzení, že na
problém se hledí právč tímto znůsobem. Pokud jde o otázku světového,
míru. klíčové postavení zaujímá encyklika Jana XXIII. "Facem in
terris” «"Míľ? na zemi”. Vezmeme-li však v úvahu vývoj problému so
ciální spravedlnosti, je třeba upozornit, že zatímco v údobí od
encykliky ’’Borům novarům” až po "Quadragesimo ar.noK Pia XI., učení
církve so soustřeďuje především na spravedlivé řešení tzv. ’’dělnic
ké otázky” v rámci jednotlivých národů; v následujícím období roz
šiřuje své oboory do celosvětových rozměrů. Nerovnoměrné rozdělení
bohatství a bídy, rozvinuté a nerozvinuté země i světadíly, vyžadu
jí vyrovnání rozdílů < r.ledání cest pro správný rozvoj všech. Tím
to směrem postupuje rčení obsažené v encyklice Jfia. XXIII. ” Matka
a u č i t ořka ”, v pastorální konstituci II. vat. koncilu “Radost a
naděje”, a v encyklice Pavla VI. “pokrok národů”.
Toto zaměření ve vývoji církevního učení a úsilí, pokud jde
O sociální otázku, přesně odpovídá objektivnímu uznání stavu věcí.
Jestliže v minulosti jako jádro této otázky byl stavěn do popředí
"třídní” problém? v novější době se klade důraz na “světový" prob
lém. Nebere se tedy v-úvahu jen třídní, nýbrž i celosvětový dosah
nerovností a nespravedlností a nejen třídní, nýbrž celosvětový roz*
měr úkolů vyvstávajících na cestě vedoucí k uskutečnění spravedlnos
ti v současném světe. Celkový rozbor nynější světové situace dokázal
ještě hlouběji a pronikavěji význam předešlého rozboru sociálních
nespravedlností, jakož i důležitost, kterou dnes třeba přikládat
snahám o nastolení spravedlnosti na zemi, aniž by se tím zakrývaly
nespravedlivé struktury* naopak je nutno prosazovat jejich prozkou
mání a převedení do všeobecnějších rozměrů.

3< Problém práce je klíčem sociální otázky*

Ve všech těchto procesech - ať již jde o zkourání a stanovení
Subjektivní sociální situace anebo táž církevního učení vztahujícího
se na složitou a mnohostrannou sociální otázku - se přirozeně mnoho*
krát vynořuje v problém lidské práce. Ten je určitým způsobem stálou
Složkou jal: společenského života, tak i církevního učení. Avšak po*
sornost věnovaná problému práce v tomto učení zabírá mnohem delší
dobu než posledních 90 let. Sociální učení církve je černáno z pra
mene Písma ev., a to již od knihy Genese,-zvláště r»ak z evangelia,
a apoštolských spisů. Církev již za dřívějších staletí podle potřeb
různých dob se zabývala ve svém učení o člověku a sociálním životě
otázkou práce zvlášť sociální morálce. Toto tradiční dědictví by
lo pak papeži převzato a rozvinuto k výkladu o moderní "sociální
otázce"; a to encyklikou “Rerum novarum". V souvislosti s touto otéz
kcu takto prohlubovaný problém práce byl stále přizpůsobován vývoji
doby, přitom se vsak vždy zachovával onen křesťanský základ pravdy,
který možno nazvat věčným.
Jestliže se nyní v našem dokumentu znovu vracím k tomuto prob
lému - aniž bych však měl v úmyslu dotýkat se všech jeho složek nedělám to proto, abych shrnoval a opakoval to, co už je v učení
církve obsaženo, nýbrž spíše abych zdůraznil - snad jasněji než do
sud xakt, že lidská práce je klíčem, a pravděpodobně prvořadým
klíčem celé sociální otázky, a snažíme-li se ji zkoumat jak dalece

slouží dobru člověka. A jestliže řešení, či spíše nostunné řešení
sociální otázky, které před námi stéle znovu vyvstává a je stále
složitější, je třeba zaměřovat na ’’zlidštování lidského života” /8/,
pak právě tento základ, jímaje lidská práce, nabývá základní a roz
hodující důležitosti*

II, Práce a člověk«
4« V knize Geneze.

Církev je přesvědčena, že lidské práce.je základním rozměrem
lidské pozemské existence člověka. V-tomto přesvědčení ji utvrzují
i výsledky, které dosáhly různé vědní obory zabývající se člověkem,
nanř. Strooologií, paleontologií, historií, socoolovií, psycholo
gií atd. Všechny; jak se zda, nevyvratně dokazují tuto skutečnost.
Přesto však církev černá toto své přesvědčení »hlavně ze zdrojů zje
veného Božího slova takže přesvědčení z rozumu stává se Přesvědče
ním víry* Příčina toho spočívá v tom, že církev * stojí za to po
do tknout to hned na začátku - věří v Člověka, myslí na člověka a
obrací se k němu nejen ve světle historické zkušenosti, nejen z po
mocí mnoha rozličnýca metod vědeckého poznání, nýbrž především ve
světle zjeveného slova Živého Boha. Ve vztahu k Člověku se církev
snaží vyjádřit ony věčné plány a nadpřirozené bradky, které živý
Bůh, Stvořitel a Vykupitel, měl s člověkem.
Církev nachází již na prvních stránkách knihy Geneze zdroj
pro své přesvědčení, že práce tvoří základní rozměr pozemské existen
ce. Rozborem těchto textů si uvědomujeme skutečnost, že v nich - často sice podle starodávného znůsebu myšlení * byly vysloveny
základní pravdy o člověku, a to již ve spojitosti s tajemstvím stvo
ření. Tyto pravdy již od počátku rozhodují o osudu člověka a záro
veň též rýsují vůdčí linie jeho póze takého bytí, jak ve stavu počá
teční původní nevinnosti, tak i po hříchem narušené původní.smlou
vě Stvořitele s tvorstvem v člověku. Když však Člověk, stvořený
”k obrazu Božímu... jako muž a žena" /9/ slyší slova: "Ploáte, množ
te se, zaplňte zemi a podmaňte si ji* /10/ * třebaže se tato slova
bezprostředně a .výslovně nevztahují k práci, přece jen cítí, že na
ni nepřímo poukazují, a to bezpochyby jako na činnost, kterou má vývíjet ve světě. Dokazují dokonce i vlastní nejhlubší podstatu této
činnosti. Člověk je obrazem Božím mezi jiným i proto, Že dostal od
svého Stvořitele příkaz podmanit si zemi a ovládnout ji« Při plnění
tohoto příkazu člověk, každé lidská činnost v sobě obráží i samu
činnost Stvořitele světa.
Práce chápaná jako’'převodní* Činnost, tj. jako taková, že
v člověku začíná, ale je určena k vnějšímu cíli mimo něj, vyžaduje
na člověku jemu vlastní způsob ovládání země a zároveň tuto vládu
potvrzuje a rozvíjí. Je jasné, že pod výrazem "země”, o níž mluví
biblický text, je třeba rozumět především člověkem obývanou Část
viditelného vesmíru. Můžeme vsak tento pojem rozšířit a chápat jej
jako celý viditelný svět, pokud je v okruhu vlivu člověka a jeho
ř/nah o uspokojení vlastních potřeb« Slova ’’podmaňte si zemi* mají
nesmírný dosah. Označují všechny zdroje, které v sobě skrývá země*
-a nepřímo viditelný svět * zdroje, jež mohou být vědomou lidskou
činností objeveny - vhodně využity. Tato slova, jež čteme na začát
ku Bible, nikdy proto neztratí svou aktuálnost. Zahrnují v sobě
jak všechna minulá civilizační a hospodářská údobí, tak i celou
současnost i budoucí vývojové fáze, které se do určité míry snad
již začínají rýsovat, většinou však zůstávají dosud člověku neznámé a skryté.
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Jestliže se někdy mluví o údobíoh tsv. "urychlení v hospo
dářském životě a civilizaci lidstva nebo jednotlivých národů a
přitom se teto ” urychlení". spojují s pokrokem vědy a techniky, ze
jména však s objevy majícími .rozhodující vliv na sociálně-hcspodářáký život, pak je současně mbžno i prohlásit, že žádné z těchto "urychlení” nepřesahuje zásadní obsah toho, co byl:; řečeno v onom pra
starém biblickém textu* Člověk se svou prací stále více stává pánem
z-e&ě a rovněž svou prací utvrzuje vládu nad viditelným světem, tak
že v každém případě a ve všech fázích tohoto procesu člověk zůstává
s,tálo v mezích onoho základního Stvořitelova plánu, jenž je nutně a
nerozlučně spojen s faktem, že člověk byl stvořen jako muž a žena a
k Božímu obrazu* Tento řád je zároveň všeobecný, zahrnující v sobě
všechny lidi, každou generaci, všechny fáze hospodářského a kultur
ního pokroku* Současně je to však i proces, který přebíhá v každém
Člověku a v každé lidské bytosti. Všichni lidé jsou do něho sou
časně zahrnuti. Všichni lidé a každý jednotlivec má úcést přiměře
nou měiviu a neodhadnu tel ným počtem zuůsobů ňa tomto procesu, jímž
•i člověk svou prací "podmaňuje zemi".
5. Práce v objektivním smyslu: technika.
Tato universálnost a současně i mnohostrannost procesu, jímž
•i Člověk podrobuje zemi, vrhá světlo na ‘lidskou práci, poněvadž
jejím prostřednictvím a-pomocí se uplatňuje vláda člověka nad zemí'.
Projevuje se tak význam práce v objektivním smyslu, jež nachází
“Svůj výraz v různých kulturních a civilizačních údobích. Člověk
ovládá zemi již tím, že si. cchočuje zvířata a jejich chovem získá
vá pro sebe potřebnou potravu a oděv, a dále i tími Že může .těžit
•za žeTúč a z moře různé přírodní ziroje. Mnohem více si však člověk
podmaňuje zemi, když začíná pěstovat a .pak postupně i zpracovávat
• její plody tím, že je přizpůsobuje vlastním-petřebám. Zemědělství
se tak 3 Lává pxnrotním polem hospodářské činnosti a - lidskou prací
také nenahraditelným výrobním' činítělem* Průmysl pak bude vždy spo
čívat v tom, že bude spojovat bohnictví zeoiě -• a to jak Živé přírod
ní zdroje či zemědělské výrobky anebo nerestná či chemické surovi
ny - s lidskou, zemědělskou i duševní prací* To platí v určitém
smyslu i v oblasti průmyslu různých služeb člověku i na poli vý
zkumné činnosti, až již Čistě vědecké a nebo praktické.
. ’ V průmyslu a zemědělství lidská činnost dnes v mnoha případech
již přestala být převážně manuální prací, poněvadž námahu rukou a
svalů ulehčuje Činnost stéle více zdokonalovaných strojů a zmecha
nizovaných zařízení. Nejen v průmyslu, nýbrž i v zemědělství- jsme
svědky směn vmcžněhých postupným a neustálým rozvojem vědy a tech
niky. To se ve svém celku stalo z historického hlediska i příčinou
velkých převratů v lidské civilizaci, a w cd počátku tzv. "prů-/ .
myedového údobí” až’ po následující vývojové fáze, hlavně působením
nových technických metod,jako je např. elektronika anebo v«posled- '
nich letech tzv* irikr o procesory.
Může se zdát, že snad v prů^ršlovém procesu pracuje stroj, ČlSv
věk pak svou obsluhou že jen umožňuje a různým:! způsoby udržuje j®ho běh. Zůstává včak pravdou, že právě proto průmyslový rozvoj a .
jeho příčina přispívá k to inu, že se novým způsobem nanáší otázka •
lidské práce* Jak první a počáteční ‘ zpX'Cmys lnění, jež vytvořilo,
tzv. dělnickou o tužku, tak'i následující změny v průmyslu výmluv
ně dokazují, že i v údobí stále zmechanizovanéjší práce jejím
vlastním subjektem zůstává člověk.
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rozvoj průmyslu a různých s ním spojených odvětví, až po nej
modernější elektronické technologické metody, zvláště na poli tzv.
miniaturizace, InfGX'matiky, telematiky atd. dokazuje, jak obrovské
ho významu nabývá při spojování podnětu a předmětu práce, a to v nejŠirším smyslu slova, právě technika, Šili pomocník práce vytvořený
lidským myšlením. V tomto přípodé nechápeme techniku jako pracovní
schopnost a nebo činnost, nýbrž jako' souhrn a celek nástrojů, kte
rých Člověk používá ke své práci. Txm.se technika nepochybně stává
spojencem Člověka, neboť mu práci usnadňuje, zdokonaluje, zrychluje
a znásobuje. Je vsak také známo, že v některých případech se techni
ka ze spojence může změnit téměř v protivníka člověka, jako např. t
když mechanizace práce "nahražuje" člověka tím, že ho zbavuje všeho
osobního uspokojení z vykonaná práce a nepodněcuje ho již k tvůrčí
činnosti a zodpovědností, anebo když připraví o místo mnoho dřívěj
ších zaměstnanců a nebo konečně, když přílišným vynášením strojů se
člověk snižuje pouze na jejich sluhu.
Clřpají-li se slova Písma sv. "podmaňte si zemi" určená již od
počátku č.lověku, ve spojitosti s celým moderním průmyslovým a po-,
průmyslovým údobím, pak je v nich nepochybně obsažen i vztah k tech
nice, vzteh k světu strojů a strojních zařízení’, jež jsou plodem
práce lidského rozumu a historickým potvrzením vlády člověka nad
přírodou.
' Poslední údobí lidských dějin, zejména některých společenství,
ÍřinóŠí s sebou oprávněné zakotvení technik*/ jako základního činitee hospodářského pokroku. Současně s tímto úspěšným uplatňováním
techniky, však vyvstaly a neustále vyvstávají záhadní problémy týkající se vztahu mezi prací a tím, kdo ji vykonává, tj. člověkem. Ty
to problémy v sobě zahrnují zvlášť palčivé a dosud nevyřešené otáz
ky a napětí etického a eticko-soclálního rázu. J3ou tedy stálou
problematikou pro mnoho různých institucí, pro státy, vlády» systé
my, mezinárodní organizace a také pro církev«
6. Práce v subjektivním smyslu: člověk jako její vykonavatel
Chceme-li pokračovat v rozboru souvislosti oráče s biblickými
texty, podle nichž si má člověk podrobit zemi, je třeba, abychom
Soustředili pozornost na práci v subjektivním smyslu, a to mnohem
větší pozornost než tu, kterou jsme věnovali objektivnímu významu
práce. V tomto ohledu jsme se jen sotva dotkli rozsáhlé problema
tiky, která je dokonale a podrobně známá odborníkům v různých oboreich a také samotným pracujícím podle jejich specializace. Jostližt
slova knihy Geneze, na něž se při tomto rozboru odvoláváme, mluví
jen nepřímo o práci v objektivním smyslu, pak vidíme, že stejným
způsobem, tj. nepřímo, se vyjadřují i o vykonavateli práce, tj.
člověku. Ale *a, ca říkají» ne velmi výmluvné a přímo nabité důle-»
Žitým významem,
*•
Člověk si mé podmanit zemi a být jejím vládcem, protože jako
•Boží obraz" je osobou, tj. subjektivní bytostí, schopnou plánovití
a rozumně jednat, rozhodovat sám o sobě’ a tíhnout k sebeuskutečcíoArání. Jako osoba Člověk je tedy podnětem, vykonavatelem pracem Jako
osoba člověk pracuje, vykonává různé akce patřící k pracovnímu pro
cesu: ty pak nezávisle na svém objektivním obsahu, mají všechny
sloužit k uskutečňování jeho lidské přirozenosti, k naplnění jeho
povolání žít jako o.^oba; toto povolání j mu vlastně díky jeho lid«
ské přirozenosti. Základní pravdy o tomto téiiatu připomenul v po
slední době II. vatikánský koncil v konstituci "Radost a naděje",
zejména v 1. kapitole věnované povolání Člověka.

A tak se tedy ono ovládnutí, o němž mluví zde uváděný biblický
text» vztahuje nejen oa objektivní rozměr práce, nýbrž vede zároveň
1 k pochopení jejího subjektivního rozměru. Práce chápané jako pro
ces, jímá sl člověk a lidské pokolení podmaňuje zemi, odpovídá toaato základnímu biblickém pojnu jen tehdy» když se člověk v tomto
procesu současně projevuje a potvrzuje jako ten, kdo vládne. Takové
vláda se v určitém smyslu týká ještě víc onoho subjektivního než
objektivního rozměru. Tento rozměr podminuje samu etickou podstatu
práce, Nelze totiž pochybovat o tom, že práce má svou etickou hod*
notu, která odstává plně a přímo svázána s faktem, že ten, kdo ji
vykonává, je osobou, svobodným subjektem, který si je védám sta se*
be, čili subjektem, který rozhoduje sta o sobě.
Teto pravda, jež v určitém smyslu tvoří samo nákladní a neměn
né jádro křesťanského učení o lidské práci, měla a má prvořadý vý
znam pro formulování důležitých sociálních problémů v rozsahu celých
historických údobí.
Starověk savedl mezi lidmi své vlastní
typické roztřídění
na různé vrstvy, podle toho, jaký typ práce wkonávaly. Práce, které
vyžadovala od pracújíčího vypětí tělesných sil, činnost svalů o ru
kou, byla považována sa nedůstojnou svobodných lidí a k jejímu vý
konu bývali proto určováni otroci* Křesťanství způsobilo zásadní
třevrat v tomto pojetí tím, Že rozšířilo některé pojmy vlastní již
tarému zákonu a vycházelo s celého obsahu evangelijního poselství»
Především a faktu, že ten.kdo je Bůh.se nám ve všem připodobnil /11/
a zasvětil většinu let svého pozemského života ruční práoi v tesař
ské dílně. Tato okolnost tvoří sama o sobě pejvýmluvnejší "evange
lium práce". Dokazuje, že základem pro určení hodnoty lidské práce
není na prvním místě druh vykonávané práce, nýbrž fakt, že ten,
kdo ji vykonává, je osoba. proajhy důstojnosti práce je třeba hle
dat především v jejím subjektivním nikoliv v objektivním rozměru»
V takovémto pojetí téměř mizí sám základ starověkého •'ozdělení
lidí do vrstev podle druhu práce, kterou vykonávají. Tím však ne
chceme říci, že lidská práce, z objektivního hlediska, nemůže a ne
má být nějakým způsobem hodnocena a kvalifikována» Znamená to jen,
že nejpřednějším základem hodnoty práce je sta člověk, její Subjekt,
vykonavatel. S tím je bezprostředně spojen i velmi důležitý závěr
etické povahy: je sice pravda, že člověk je určen a povolán k prá
ci/ále přesto práce je především pro člověka, nikoliv člověk pro
práci. Tímto závěrem dospíváme správně i k uznání, že subjektivní
význam práce má přednost před objektivním. X když přijímáme toto
pojetí a předpokládáme, že různé lidmi vykonávané oráče mohou mít
větší či menší objektivní hodnotu, přece jen chci zdůraznit, že
každá práce se měří především měřítkem důstojnosti jejího* vykona
vatele, čili lidské osoby, tj. člověka, který ji koná. A z druhé
strany nezávisle na práci, kterou každý člověk vykonává a za před
pokladu, že tato práce má nějaký účel, , někdy i velmi závažný, který
chce dosáhnout, tento účel, cíl, přece jen nemá definitivní význam
sta o sobě, tfčelem, cílem práce a to jakékoliv lidské práce, třeba
i té najnižší služby, třeba i té nejjednotvémější práoe podle
obrácené stupnice jejího hodnocení, dokonce i té nejopovrhovanějěí
práce, vždy zůstává sta člověk.

7» Hrozba pro spravedlivý řád hodnot.
Z bohatství křesťanské pravdy vždy vystupovala do popředí prá
vě tato základní tvrzení o práci, a to zvláště z poselství tzv.
"evangelia práce"• Byla i základem nového lidského zoůsobu myšlení,
hodnocení a jednání. V moderní době, a to již od počátku průmyslo
vého období, křesťanská pravda o práci se nutně stavěla proti růz
ným proudům matericlistickáho a tav. ekonomistického myšlení*
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podle některých stoupenců takovýchto teorií práce byla chápá
na a prakticky uplatňována Sako určitý druh ”^božíw, které pracují
cí Člověk, ze^éua •průmyslový-'dělník, prodává zaměstnavatelií jenž
je soůďasně i vlastníkem kapitálu, tj. oré*ovních aástxk;jů-a výrob
ních prostředků ve svém celkué Tento způsob po jídání práče 4f>yl rozSířen zvláště v prvé polovině 19« ‘Století. Potdxí Vv.ek-zviáut výraz
né definice tohoto typů téměř zmizelý ■&’ ustoupily lidštějším způ
sobů chápání a hodnócéhí práce« ’Vzájemné '.dvllýňóvá'u.í meyl. -práer jí
cím na jedné straně a mezi nástroji a výřébňxtei-prostředky ve svém
celků na druhé straně, ýeďlo k'rostupnó^u vývoji různých forem ka
pitalismu - a souběžně i rozličných fórem k otok ti vlétnu i J'o tohoto
procesu se zařadily i jiné sociálně hospodářské prvty v důsjedku
nových konkrétních okolnostíf 1 působením dělnických spolků, yeřejné
moci a také v důsledku vzniku velkých mezinárodních obchodních spo
lečností. Přesto však stále existuje nebezpečí, Že s prací se bude
nakládat je,ko se ”2,bežím svého druhu”, a .nebo jako s bezejmennou
silou nutnou, k výrobě - mluví se dokpnce ó "pracovní síla” - zvlái*
tě.pqk;dokůd céiž pojímání hospodéřsJcě problematiky vychází z před*
pokladů materialistického ’ekonomismu.
Systematickou příležitost a v určitém smyslu dokonce i podnět
pro tento způsob myšlení a-jhodúéeení poskytuje zrychlený vývojový
proces 'jednostranne • teátertulia tické civilizace, v níž se přikládá
důležitost především objektivnímu roi^ěra’práce,/zatímco je-jí sub
jektivní řozíněř - čili vše, c<» M přímý-rebo*tíepříii\ý ?vztah k vyko*^
navetéli - subjektu •‘•práce; má nnn druhořadý význam. Ve všech těchta
©říoadčch a y každé SpolécénsV situaci tohotó typu, dochází ke smí,
lení anebo nepřímo k převrácení řádu stanoveného na počátku ve slo
vech’ kriihý^éneze: s Člověkem sě zr.febází jako s výrobním nástrojem
/12/, zatímco s ním - bez ohledu ň.a práci, kterou vykonává - by se
mělo jednat jako s jejím opravdovým původcemtvůrcem a cílevědomým
Vykonavatelem. Právě toto .ořevxáccní řádu,- při němž ponecháváme
Stranou program’a hesloK pádle něhož.;ee pracuje - by/si zasloužilo
název kapitalismu, a tp vve• s^y s lu, který zde šíře jí rozvedeme..! Je
zný$pi žě kapitalismus má« ěyů.lpřesný historický. význam jako hospodéřškó-společenáký systém protikladný socialismu Či komunismu.
Avšak ve světle rozboru základní skutačroati celého hospodářského
prccpsu a především výrobní 8-trrktň.vy1 jíž jo. právě práce, je z^hodo
no uznat, žě omyl*prvotního kjpv.-alisua.se mlže -opakovat všude, kde"
se s člověkem jedná jako s nástrojem * ..určitým způsobem stejně íaka
a celým souhrnem hwtných výrobních •prostředků - a ne podle skutečjrf
důstojnosti jeho práče, tj. jako s jedním tvůrcem a "autorem a tedy
z téhož důvodu jako se skutečným cílem yaléhó výrobního px‘pcesů..
Z toho vyplývá, jak rozbor lidské ppéce, koná-li se ve světle
oněch sl^ov týkajících sé vlády•-člověka-nad zemí, pro-lká sanýte stře*
dem- étickd-šociálňí problematiky ^'Touú’to po jetí “bý melo být vyhra
zeno i ústřední místo v coié oblasti sociální: .’á hospodářské politi
ky, . a to jak v rámci :: jedno, tliv.-eh .států, tnk. i v širším rámci vztahů
mezi národy a světadíly,, se;zvláštním přihlédnutím k napětí, ktýrd:-.
se ve Světě pro -jevu jo ne jen .mezi východem;‘a žemdem, nýbrž i mpfci
severem a jihem. Na tyto ro;i^?x 7 současné eticko -sociální, probieina-;
tiky obrátili pronikavě svou pojcruúst oak Jen XX.HI. v encyklice
"Matka a učitelka", tak i Pavel VI. v encyklice "Pokrok národů”.
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8. Solidárnost mezi pracujícími
Uvažujeme-li o lidské práci ze základního zorného úhlu Jejího
vykonavatele, tJ. člověka, jako o3oby konající určitou práci, pak
Je třeba alesoon souhrnně z tohoto hlediska zhodnotit vývojové fáze,
Í©^proběhly v 90. letech-od encykliky "Rerum novarum" ve vztahu
rsubjektivní složce práce. Třebaže subjekt, tj. v.ykonavatel práce
Je stále tentýž, tj. člověk, přesto v objektivní složce práce do
chází ke značným změnám. Ačkoliv je možno říci, že práce, vzhledem
ko* -svému subjektu, člověku, je jen jedna - jedna, aío přitom i ne
opakovatelná - přece jen,, vezmeme-li v úvahu její objektivní strán
ky. dlužno uznat, že existuje mnoho.různých prací. Vývoj lidské ci
vilizace přináší.na tomto poli stále nové obohacování. Současně
však nelze ani popírat, že v procesu tohoto vývoje se jednak obje
vují nové formy práce, jednak však $e jiné mizí. I když uznáme, že
epikově vzato, je to normální zjev, přesto je třeba pozorně sledo
vat', zda a v jaká míře do něho nepronikají určité odchylky ä nepra*
videlnosti, které mohou být nebezpečné z eticko-sociálních důvodů.
. Právě pro jednu takovou anomálii velkého dosahu vznikla v mi
nulém století tzv. "dělnická otázka”, někdy též definována jako
"proletářská otázka". Tato otázka a s ní spojené problémy daly pod
nět ke spravedlivé sociální reakci, takže se zrodilo a přímo vypuk
lo’^ s velkým nadšením hnutí pro solidárnost mezi pracujícími, zejmé
na'mezi průmyslovými dělníky. Výzva k solidárnosti a společné akci
určená pracujícím, především zaměstnaným v tzv. sektorové, tj. jed
notvárné a duchamorné práci, jako je ve velkých továrnách, kde \
strpje hrozí ovládnout človeka, měla svou důležitou hodnotu a dů
raz z hlediska společenské etiky. Byla to reakce prpti snižování
Člověka jako vykonavatele práce a proti neslýchanému vykořisťování
s’hí spojenému na poli mezd, pracovních podmínek a sociálního zajiš
tění pracující osoby* Tato reakce spojila dělnický svět v jeden celek{ vyznačující se velkou solidárností.
Pokračujeme-li ve šlépějích encykliky "Rerum nevarum” a mnoha
náŠledujících dokumentů církevního učitelského úřadu, jé třeba,
ubřímně uznat, že to byla spravedlivá reakce z hlediska společen
ské morálky, reakce proti nespravedlivému a škodlivému systému,
ježcVolal k nebi o pomstu /13/ a těžce doléhal na pracujícího člo
věka v onom údobí rychlé industrializace. Takový stav věcí podporo
vá! i tehdejší sociálně-politický liberální systém, jenž v duchu
tzv. ekonomismu, na němž se zakládal, upevňoval a zajišťoval hospo
dářskou iniciativu jen vlastníkům kapitálu, kdežto,o,lidské práci
tvrdil, Že je pouze výrobním prostředkem a že kapitál je^žďžlad,
nuipý činitel a účel výroby.
— Od té doby solidárnost pracujících, spolu s jasnějším a závaznějším uvědoměním práv pracujících ze strany ostatních lidí, způso
bila v mnoha případech hluboké změny. Byly vymyšleny rozličné nové
sýátéiay. Vyvinuly se různé formy neokapitelismu Či kolektivismu.
Pracující se mohou nozřídka účastnit, a taká se účinně účastní na
vedení a kontrole proC.aktivity podniků. Prostřednictvím zvláštních
sdružení -ovlivňují tož pracovní a mzdové podmínky, jakož i sociální
zákonodárství. Současně však i různé ideologické ci mocenské systé-.
my as nimi i nové vztahy, vzniklé na rozličných úrovních lidského
soužití, dosud neods-tranily jejich křiklavé nespravedlnosti a ještě
vytvořily další. Na celosvětové úrovni vývoj civilizace a sdělovacích
prostředků umožnil plnější průzkum a stanovení životních a pracov
ních podmínek člověka na celé zemi, přitom však i odhalil jiné formy
nespravedlnosti,mnohem větší než ty, jež v minulém století podnítily
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sjednocování pracujících a vytvořily zvláštní solidárnost v dělnic
kém světě. Tak je tomu v zemích, kde už je dcvrSen určitý proces
průmyslové revoluce a rovněž v zemích, v nichž základní’ prací stále
jeětě zůstává obdělávání půdy či jiná podobné zaměstnání.
Hnutí pro solidárnost na poli práce - tato solidarita se však
nikdy nesmí uzavírat do dialogu a spolupráci s ostatními - mohou být
nutná a potřebná i vzhledem k poměrům společenských vrstev, jež do
nich dříve nebyly zahrnovány, ale které nyní v měnících se sociál
ních systémech a životních poměrech, jsou vystaveny skutočné prole
tář izac i, anebo se již fakticky nacházejí v postavení *’proletariátu*,
i když se ještě pod tímto jménem neuznává, ve skutečnosti však si
je zasluhuje. V takovém postavení se mohou ocitnout některé katego
rie xči skupiny tzv. oracúiíeí “inteligence”, zvláště když se stále
snaží přístupem ke vzdál át-í a se stále rostoucím počtem osob, jež
dosahují akademických dipl rtů,dokazujících jejich kulturní průpravu,
se zmenšuje poptávka a potřeba jejich práce. Takováto nezaměstnanost-'
intelektuálů se stává skutečností nebo i roste, když přístup ke vzdě
laní se nezaměřuje k zaměstnáním a službám, jez opravdové potřeby
Soplečnosti vyžadují. A nebo když práce, pro kterou sc vyžaduje alespud tzv. profesionální vzdělání, je méně vyhledávané a placené než
manuální práce. Je zřejmé* že vzdělání samo o sobě je vždy hodnotou
a důležitým obohacením lidsko osobnosti, přesto však určité procesý
tzv. "proletarizace“ zůstávají stále možné, nezávisle na tomto faktu.
Je proto třeba i nadále zkoumat “subjekt“, tj. vykonavatele
práce a poměry, v nichž žije. K uskutečnění sociální spravedlnosti,v různých částech světa, v rozličných zemích a ve wtazích mezi ni
mi, je zapotřebí stále nových hnutí pxo solidárnost pracujících a
pro solidárnost s pracujícími. Taková solidárnost je vždy nutná tam,
kde to vyžaduje sociální ponížení a vykořisťování pracujících i ro
stoucí oblasti bídy či přímo hladu. Církev se v *omtc chJ.edu úČinní
zasazuje, poněvadž považuje takovouto Činnost a úsilí za svá poslá
ní, a svou službu a důkaz své věrnosti Kristu, aby ouravdu byla
"Církví ehudých".’ A chudí jsou různého druhu: objevují oe na různých,
místech a v různých chvílích; v macha případech se objevují jako dů
sledek porušování důstojností lidské práce proto, Že se omezují
tjracovní možnosti - při r^e zaměstnanosti - anebo proto, že se zbavu
jí hodnoty práce a práva, j*ž z ní vyplývají, zvtňště právo na spra-.
vedlivou mzdu, ne bezpečnost pracujícího a sociální zabezpečení jehs
rodiny.

9. Práce: důstojnost lidské osobnosti.
Chceme-li ještě dále uvažovat o člověku jako subjektu, ti. vy
konavateli práce, je záhodno dotknout, se alesnoň souhrnně některých
Íroblémů, které blíže určují důr hojnost Jidtké práce, poněvadž’ dovoují plněji charakterizovat její specifickou vravní hodnotu. Přitom
je třeba mít stále na v*.;.’J 1 e/io biblické povolání “podmanit si zemi*
/14/, v němž Stvořitel v? l’dríl evo»i vůli, aby práce umožňovala člo
věku dosáhnout onu "vládu”,, která je mu vlastní v<s viditelném světě.
Základní a prvořadý Boží plén s člověkm, kterého Bůh “stvořil
ke své podobě a obrazu" /15/, nebyl odvolán a nezmizel ani když
člověk po porušení prvotní smlouvy s Bohem uslyšel slova: "V potu
tváře budeš jíst svůj chléb" /16/. Tato slova so vztahují na těžkou
někdy námahu, jež od té doby p.:: ováží lldůkcu práci, ale nic nemění
na tom, Že práce je oeM-cu, kterou člověk uskutečňuje svou vládu*
sobě vlastní, na viditelném světě a to tím, že si "podrobuje zemi*.
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Tato námaha je všeobecně známým faktorem, protože každý ji všeobec
ně zakouší. Vědí to lidé, kteří vykonávají manuální práci, někdy 5.
ve výjimečně těžkých podmínkách. Vědí to nejen zemědělci, kteří trá
ví dlouhé dny obděláváním země, která někdy “plodí tx'ni a bodláčí”
/17/, slg hornici v dolech či kamenolomech, hutníci u svých vysokých
pecí, dělníci na staveništích a na stavbách, jímá často.hrozí nebezpcčí smrti nebo pracovní neschopnosti. Vědí to však i lidé, kteří
konají duševní práci, znají to vědci i ti, na nichž leží velká zodpo
vědnost za rozhodnutí se širokým sociálním dosahem. Vědí to lékaři a
ošetřovatelé, kteří dnem i nocí bdí u nemocných. Vědí to i ženy, kte
ré aniž by za to někdy došly uznání ze strany společnosti a svých
vlastních rodinných příslušníků, berou na sebe každý den námahu a
»odpovědnost za domácnost a výchovu dětí. Vědí to všichni pracující
lidé, protože je pravda, že k práci je člověk povolán jako takový,
vědí to všichni lidé.
A přece, přes všechnu tuto námahu - a snad i v určitém smyslu i
právě pro ni - práce je dobrem člověka. A jestliže toto dobro nese
na sedě znamení"tzv. "obtížného dobra”, podle terminologie sv.Tomáše
/18/, ani to nic neubírá na skutečnosti, že je lidským dobrem. A ne
jeti dobrem užitečným, jehož je možno užívat, nýbrž i dobrem dûstojným, tj. odpovídájícím důstojnosti člověka, dobrem, jež tuto důstoj
nost vyjadřuje a zvyšuje. Chceme-li výstižněji a přesněji vyjádřit
etický význam práce, je třeba mít před očima především tuto pravdu.
Práce je dobrom člověka, je dobrem jeho lidské přirozenosti, protože
prací člověk nejenže přetvařuje gřírodu tím, že ji přizpůsobuje svým
vlastním potřebám, nýbrž uskutečňuje í sám sebe jako člověka, ba
v určitém smyslu dokonce se slátá více člověkem.
Bez takové úvahy nelze pochopit, jaký význam má ctnost pracovi
tosti a zvláště nelze si uvědomit, proč právě pracovitost mé být
ctností; ctnost totiž, jako mravní schopnost a'postoj je tím, co
činí člověka dobrým jako člověka /19/. Tento fakt však vůbec nic ne
mění na naší oprávněné starosti, aby prací, která zušlechťuje hmotu,
sám člověk neutrpěl újmu na své vlastní důstojnosti /20/. Je totiž
také známo, že práci je možno různým způsobem užívat i proti člověku,
že je možno člověka trestat nucenými pracemi v pracovních táborech,
že z práce lze udělat prostředek utiskování člověka a že konečně lid
ská práce, čili sám pracující člověk, se dá rozličným způsobem vyko
řisťovat. To vše mluví ve prospěch mravní závazné povinnosti spojit
pracovitost jako ctnost s takovým sociálním řádem práce, jenž člově
ku umožní "eby byl více člověkem”, aby se prací nesnižoval tím, že
nejen so vyčerpávají jeho fyzické síly - ccž jc alespoň v určitém
stupni nevyhnutelné - nýbrž poškozuje se i jeho důstojnost a subjek
tivita, jež jsou mu vlastní.’
10. Práče a společnost: rodina, národ.
Tímto způsobem j.é potvrzen osobní rozměr lidské práce; nyní je
třeba přejít k druhému okruhu hodnot, který je s ní nutně spojen.
Práce je základem, na němž se vytváří rodinný život a ten je přiro
zeným právem člověka, nýbrž je k němu povolán. Tyto dva okruhy hod
not - jeden spojený s prací a druhý vyplývající z rodinného rázu lid
ského života - se musí mezi sebou správně spojit a musí se také
správně navzájem pronikat. Práce je určitým způsobem podmínkou umoc
ňující založení rodiny, protože ta vyžaduje prostředky ke svému vy
držování a ty Člověk normálně získává prací. Práce a pracovitost
podmiňuje také celý výchovný proces v rodině právě z tohoto důvodu, •
aby se každý ’’stal plně člověkem”. Toho ze dosahuje mezi jiným i praž
ci. 'Toto ’’stát sc člověkem” vyjadřuje právě hlavní účel celého vý
chovného procesu. Je zřejmé, že zde jde v určitém smyslu o dvě
stránky práce: jedna umožňuje život a udržování rodiny, kdežto dma—
hou se uskutečňují cíle samotné rodiny, především výchova. Přesto
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však tytodvé stránky práce ee prolínají« V různých bodech ao do
plňují.
Celkově je treba připomenout a potvrdit, že rodina tvoří jeden
s nejdůležitějších výrobních bodů, podle nichž má být vytvářen so
ciálně etický řád lidské práce. Učení církve vždy věnovalo této
otázce zvláštní pozornost a též v tomto dokumentu bude třeba se
k ní ještě znovu vrátit. Rodina je totiž opravdu společenství prací
umožňované a zároveň též první vnitřní Škola práce pro každého člo
věka.
Třetí okruh hodnot vyplývající z tohoto našeho hlediska, tj.
z hlediska subjektu práce /čili člověka/, se vztahuje k oné velké
společnosti; k níž člověk patří na základě zvláštních kulturních a
historických svazků. Taková společnost - i když ještě někde nedo
spěla k vyzrálé formě národa - nejenže je velkou vychovatelkou kaž
dého člověka, třebaže jen nepřímo, poněvadž každý přijímá a získává
v rodině obsah a hodnotu toho, co ve svém celku tvoří kulturu urči
tého národa, nýbrž je též velkým historickým a sociálním vtělením
práce všech generaci. To vše dohromady působí, že člověk spojuje
svou nejhlubší lidskou totožnost s příslušností k určitému národu
a chápe i svou práci jako příspěvek k zvýšení obecného dobra vy
tvářeného společně se svými rodáky. Uvědomuje si tím možnost, že .
práce slouží k rozmnožení bohatství celé lidské rodiny, všech lidí
na světě.
Tyto tři okruhy si trvale udržují svou důležitost pro lidskou
px*áci chápanou v jejich subjektivním-rozměru. A tento rozměr, tj.
konkrétní společnost pracujícího člověka má přednost před jojím
objektivním rozměrem. V objektivním rozměru se uskutečňuje především
ona "vláda” nsd světem přírody, k níž je člověk, podle slov knihy
Genese,již od počátku povolán. Jestliže sám proces "podmaňování ze
mě”, čili práce po technické stránce se během dějin a zvláště v posledních staletích vyznačuje nesmírným rozvojem výrobních prostřed
ku, pak je to kladný jev, ovšem za předpokladu, že objektivní roz
měr práce nenabude převahu nad subjektivním, neboť tím by se člově
ku odnímala či zmenšovala jeho důstojnost a jeho nezadatelná práva.

III. Konflikt mezi prací a kapitálem v současném historickém pohledu
11. Rozměry tohoto konfliktu.
Nárys základní problematiky práce, jak byl výše načrtnut ve
vztahu k prvním biblickým textům, tvoří v určitém smyslu i samotnou
nosnou strukturu církevního učení, jak se udržuje beze změn během
staletí ve spojitosti s různými historickými zkušenostmi. Přesto
však na pozadí zkušeností, jež předcházely a následovaly vydání en
cykliky "Herum nc-varum”, toto učení živě nabývá aktuální výraznost
a výmluvnost-. Práce se v tomto rozboru jeví jako velká skutečnost,
jež působí zásadní vliv, aby se utvářel v lidském smyslu svět, kte
rý Stvořitel svěřil Člověku. Je to skutečnost těsně svázaná s člo
věkem jako se svým vlastním subjektem a s jeho rozumným konáním.
Tato skutečnost v normálním bchu věcí vyplňuje lidský život a sil
ně oůsobí na jeho hodnotu a smysl. Práce, třebaže její výkon je
spojen s námahou a úsilím, zůstává stále dobrem, takže se Člověk
rozvíjí právě láskou k práci. Tento zcela pozitivní, tvůrčí, výchov
ný á záslužný ráz lidské práce, má být základem hodnocení a rozhod
nutí, k nimž dnes dochází, a to i ve vztahu-k subjektivním právům
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člověka, jak to dokazují mezinárodní deklarace a mnoho rozličných
zákoníku práce, vypracovaných bud příslušnými zákonodárnými insti
tucemi jednotlivých zemí, a nebo organizacemi, jež věnují svou so
ciální, Či též věděoko-sociální činnost pracovní problematice« Jed*
ním z orgánů, jež podporují takovou činnost na mezinárodní úrovní,
je Mezinárodní organizace práce, jedna z nejstarších specializova
ných institucí Spojených národů.
V následující části těchto úvah bych se chtěl podrobněji vrátit
k těmto problémům a připomenout alespoň základní prvky církevního
učení o tomto námětu. Dříve je však třeba věnovat pozornost velmi
důležitému okruhu problémů, v němž se toto učení v posledním období
vytvářelo, tj. v době, jejímž symbolickým datem je v určitém smyslu
rok vydání encykliky “Rerum novarum”.
Je známo, že v celém tomto údobí, které vlastně ještě neskonči
lo, problém práce byl položen jako základ velkého konfliktu, jenž
v době průmyslového rozvoje a spolu a ním se projevoval mezi tzv.
"světem kapitálu” a "světem práce”, tj. mezi málo početnou, ale vel
mi vlivnou skupinou podnikatelů a vlastníků výrobních prostředků a
velkým množstvím lidí nevlastnících tyto prostředky, kteří so podí
leli na výrobním procesu výlučně svou prací. Konflikt byl zaviněn
tím, že dělníci dávali své pracovní síly k dispozici skupině podni
katelů a tato, vedena zásadou co možná nejvyššího zisku, se snažila
stanovit za práci dělníků co možné nejnižší mzdu. K tomu je třeba
připojit i další složky vykořisťování plynoucí z malé bezpečnosti
práce a z nedostatku záruk, týkajících se zdraví a života dělníků
a jejich rodin.
Tento konflikt, který někteří vykládali jako sociálně-hospodářský konflikt třídníno rázu, nalezl svůj výraz v ideologické srážce
-mezi liberalismem, chápaným jako ideologie kapitalismu a marxismem,
pojímaným jako ideologie vědeckého socialismu a komunismu, osobující
si právo vystupovat jako mluvčí dělnické třídy a všeho proletariátu
na světě. Tímto způsobem skutečný konflikt, který existoval měst
světem práce a světem kapitálu, se proměnil v plánovaný třídní boj
vedený nejenom ideologickými, nýbrž též a především politickými matodami. Jsou známy dějiny tohoto konfliktu, stejně jako jsou známy
i požadavky obou stran. Marxistický program, založený na Marxově a
Eiigelsově filozofii, vidí v, třídním boji jedinou cestu k odstranění
třídních nespravedlností ve společnosti a rovněž odstranění samot
ných tříd. Předpokladem k uskutečnění tohoto orogramu je zespolečeaštění výrobních prostředků, aby tak jejich převedení ze soukromých
rukou do kolektivního vlastnictví lidská práce byla zbavena vykořis
ťování.
K takovému cíli směřuje boj vedený nejen ideologickými, nýbrž
i politickými prostředky. Různá sdružení, vycházející z marxistické
ideologie, ^ako politické strany, se snaží v duchu zásady ’•diktatu
ry proletariátu” ovlivňovat různými způsoby, mezi něž patří i revo
luční nátlak na monopol moci v jednotlivých společnostech, aby mohly
zavádět kolektivismus vyloučením soukromého vlastnictví výrobních
prostředků. Podle hlavních ideologů a vůdců tohoto rozsáhlého mezi
národního hnutí cílem tohoto akčního programu je dovršit sociální
revoluci a zavést na celém světě socialistický a po něm komunistic
ký systém*
Jednáme-li o tomto krajně důležitém okruhu problémů, jež tvoří
nejen teorii, nýbrž přímo tkáň sociálně-hospodářského, politického
a mezinárodního života naší doby, je jasné, že se nemůžeme - a ani
to není nutné - zabývat podrobnostmi, protože jsou známy, jednak
díky obsáhlé literatuře, jednak z praktických zkušenosti. Je však
třeba vyhmátnout z celkové souvislosti základní problém lidské
práce, jemuž jsou věnovány zejména úvahy v tomto dokumentu. Zároveň
je však též zřejmé, že tento zásadní problém, z hlediska člověka problém jenž tvoří joden ze základních rozměrů jeho pozemské exis
tence a jeho povolání - nemůže být vysvětlen jinak než v plné spo
jitosti se současnou skutečnosti.
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12. Práce má přednost.
Vzhledem k dnešní skutečnosti, do jejíž struktury -je hluboce
vepsáno tolik konfliktů zaviněných člověkem © v níž technické pro
středky, plod lidská prúco - hrají- prvořadou úlohu /nutno tu připo
menout obavu světové katastrofy v případě ■. atomová války a nepředa ta
vitelnými ničivými možnostmi/, je třeba -připomenout aáoadu, kterou
církev stále učila. Je to zánada, že práce md př-Xioost přod kapitá
lem. Tento princip se přímo týká sunótného výrobního procesu,vhle
dem k němuž je práce stále ,hl-ř?ní příčinou, zatímco kapitál, před
stavu -jí<'í výrobní prostředky vo svém čolku, zůstává jon nástrojem
n&bo příčinou, jojíž porne eí ca-dospívá k cíli. Tuto zásada je
• z^ehaá pravda vyplývající z hifi tor ických zkušeností člověka*
Kdy# v orvé kapitole blblo slyšíme, že člověk H má podmanit zorni,
víme, že tuto slova .se vztahují ke v&m jejím zdrojům, které má a
v sobě obsahuje viditelný svět a že tyto zirojo jsou dány členku
k dispozici. Presto vsak nemohou sloužit člověku jinak, n*ž p?*cí
a s tón je už od počátku spojena i otázka vlastnictví« Práce je
skutočné pro člověka jediným prostředkem, jímž dosahuje, aby prírod
ní zdroje sloužily jak jemu samému, tak i ostatním* A aby mohl tyto
zdroje prostřednictvím své práce využít, člověk si přívlastkuje ma
lé části přírodního bohatství,- těží je z útrob země, z jejího po
vrchu, z moře a z vesmírného prostoru. To vše sí přivlastňuje tím,
Že toto bohatství zpracovává svou prací a pro práci další.
Tentýž princip se uplatňuje i v následujících fázích tohoto
procesu, v němž první fází stálo zůstává vztah člověka k pří-rohnímu
bohatství a zdrojům. Veškeré úsilí lidského poznání, směřující k od
krytí tohoto bohatství a zjišťování různých možností, jak je vyi..-žít
Člověkem a pro Člověka, pôsobí, že si uvědomujeme, jak toto vše, co
Ve .veškerém hospodářském výrobním procesu pochází od Člověka, ať již
práce anebo výrobní prostředky ve svém celku či s nimi spojená
technika /tj schopnost používat tyto pracovní prostředky/, předpo
kládá právě tyto zdroje a bohatství viditelného světa. Člověk je na
chází, ale netvoří. Nachází je v určitém smyslu už hotové, připrave
né, aby byly lidským poznáním objeveny jejich možnosti a aby byly
Správně použity ve výrobním procesu. V každé vývojové fázi své práce
člověk je stále stavěn před fakt, že dárcem těchto zdrojů je příroda,
to znamená vlastně Stvořitel. Na počátku lidské práce stojí tedy taJc; vševí stvoření. Toto tvrzení, jež jsem již označil jako výchozí bod,
do vůdčí linií tohoto dokumentu a rozvedu je ještě dále v ooslední
Části těchto úvah.
Následující rozbor téhož problému nás má utvrdit v přesvědčení
C přednosti lidské práce před tím, co jsme si postupem doby zvykli
fm.ýv&t kopí tělem Jestliže do obsahu tohoto pojmu lze skutečně za
hrnout kromě přírodních zdrojů daných člověku k ‘dirpocici? i všech
ny prostředky, jimiž si je člověk přivlastňuje utvářením podle svých
potřeb /a určitým způsobem je tak v jistém smyslu "polidšťuje"/» pak
ín třeba už ted konstatovat, že ony prostředky ve svém celku jsou
plodem historického dědictví lidské práce» Všechny, výrobní, prostřed
ky, od nejprimitivnějších ež po nejmodernější, byly postupně vy^paůovúixý člověkem, jeho zkušeností a inteligencí. Tímto způsobem vhik.nejprostší nás troje sloužící k obdělávání země, ale též přiměřeným .ookvokem védy a techniky - 1 ty nejnodernější a nejsiožitěiší: stroje, továrny, laboratoře a samočinné počítač«. Takže vbe,
ůo slouží k práci, všechen její stále zdokonalovaný nástroj - v sou
časnem stavu techniky - je plodem práce.
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..l>ntp...otrc v^ký a mohutný nástroj - výrobní prostředky ve svém
celků' p.ovážoýar.é;.y určitém...smyslu za synonymum kapitálu - vznikl
z lidské'práce’ä'hese její znaky. V současném stupni technického
rozvoje člověk, jako subjekt práce, chce-li používat všechny tyto.
Ambderní nástroje:,* 'čilí výrobní. prostředky, musí nejprve svými pozná
vacími schopnostmi*osvojit si plody práce těch, kdá je objevili,
plánovali,’-‘sestrojili, zdokonalili a déle'v této Činnosti pokračují.
Schopnost pracovat -• .tj účinná, účasť na moderním' ýýrpbňím /procesu,'
vyžaduje stále, větší průpravu a.především náležité vzdělání". Je jas
né, že každý člověk, který se účastní výrobního proeetvj. a to i teh
dy, když vykonává jen takový typlpráce, pro který není třeba zvlášt
ního vzdělání a kvalifikace, jé. přesto v onom procesů skutečným účin
ným subjektem, zatímco nástroje vc svém celku, i ten najdokonalejší
z nich, zůstávají pouze a ýýhr.adně nástroji podřízenými lidské oráči
Tuto pravdu, patřící k * neměnném-pokladu" církevní ho učení., je
třeba zdůraznit ve vztahu k otázce xsy3tému práce e rovněž celého,
sociálně-hosoodářskóho systému. Je nutno podtrhnout a vy^dvlhnouť
prvenství člověka ve výrobním procesu, prvenství člověka vůči vědem.
Vše, co obsahuje pojen “kapitál” - v:užším smyslu slova - jo pouze
souhrn věcí, ól-rvěk jako subjekt práce a nezávisle na .práci, kterou
koná, čili jen člověk, je osoba. Tato pravda obsahuje v sobě důleži
té a rozhodující důsledky.
13. Ekonomismus a materialismus
Ve světle toto pravdy lze především jasně vidět, že nelze od
dělovat kapitál cd práce a že žádným způsobem se nemůže stavět prá
ce proti kapitálu sni kapitál proti práci, a nebo jeěr.ě méně - jak
vvsvětlím níže - konkrétní lidé, stojící za těmito pojmy, jedni pro
ti druhým. Správní, tj odpovídající samotnému jádru proolému. správ
ný, tj svou vnitřní povahou pravdivý a současně i mravně opravdový
může týt ten pracovní systém, který již ve svých základech překonává
protiklad mezi prací a kapitálem a snaží se vytvářet svou strukturu
v duchu výše vyloženého principu o zásadní a opravdové přednosti
práce,, o subjektivní povaze lidské práce, o její účinné účasti na
celém výrobním procesu, a to nezávisle na druhu práce, kterou pra
cující člověk koná.
Rozpor mezi prací a kapitálem nemá svůj zdroj ve struktuře to
hoto výrobního nrocesu a ani ve struktuře hospodářského procesu.
Všeobecně vzato, tento proce3 skutečně dokazuje vzájemné prolínání
mezi prací a tím, co jsme si zvykli nabývat kapitálem?; tj dokazuje
jejich nerožlučitelný svazek. Člověk, ní již koná jakoukoliv práci,
er poměrně primitivní a nebo tu nejmodernější, snadno ši uvědomuje,
žo svou prací proniká do dvojího dědictví. První tvoří přírodní bo
hatství dané všem lidem, druhé je to, co ostatní ůá v minulosti vy
konali na základě oněch zdrojů, především po stránce technického vý
voje. čili stálým zdokonalováním pracovních prostředků v jejich cel
ku. Člověk totiž tím, že pracuje, zároveň se. "přidružuje i do práce
jiných” /21/. Bez obtíží přijímáme takový jakoby obraz rozsahu &
procesu lidské práce a vede nás přitom rozum, tuk 5. víra čerpající
osvícení"z Božího slova. Je to důsledný a souvislý obraz, teolo
gický, á sručasnč i lidský. Člověk je v něm pánem stvořeni, jež je
mu ve viditelném světě dáno k-dispozici. Objeví-li se v pracovním
procesu určitá závislost, pak je to závislost na Dárci všech stvoře
ných zdrojů a z oruhé stran;/ pak závislost na ostatních lidech, na
těch, jejichž práci a podnikavosti vděčíme za zdokonalené a rozšíře
né možnosti ns-áí práce. 0 tom, co ve výrobním procesu tvoří tzv
"soubor věcí", tj nástroje a kapitál, můžeme jen prohlásit, že to
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podminuje lidskou práci. Nemůžeme však-tvrdit, že bý to byl jako
by anonymní ’’subjekt”, který ovládá a uVádí do závislósti člověka
a jeho práci.
it. narušení tohoto, důsledného a souvislého obrazu, v němž je pev
ně zachovávaná zásada prvenství lidské osobhosti nad věcmi, došlo
v lidských myslích. Bylo však již připravovánoi někdy i dlouhou dobu
v praktické! životě. Tento zlom se dovršil tím, že práce byla oddě
lena od kapitálu, práce a kapitál byly proti sobě postaveny, skoro
jako by šlo o dvě anonymní síly, o dva výrobní činitele spojené do
hromady Ve ste jném ekonomickém zorném úhlu. V takovém pohledu na
problém byl zásadní omyl, který možno nazvat ’’omylem ekonomismu",
pojímame-li lidskou práci výlučně z hlediska její hospodářské účel
nosti. Tento základní omyl v představě o práci a kapitálu wůžexe a
měli, bychom nazvat omylem materialismu, neboř ekonomismus v socé
přímo či nepřímo zahrnuje přesvědčení o prvenství či nadřazenosti
toho, co je hmotné, zatímco to, co je duchovní a osobní /lidské ko
nání, mravní a podobné hodnoty/, je přímo či nepřímo odsunováno do
podřízeného postavení vůči hmotné skutečnosti. Není to ještě teore
tický materialismus v plném slova smyslu, ale je to už zcela jistě
praktický materialismus, který je považován za schopný uspokojit po
třeby člověka, ani ne tak díky předpokladům vyplývajícím z matéria-'-,
listické teorie, jako spíše díky určitému způsobu hodnocení, tedy
díky jisté stupnici dober, založené na bezprostřední a větší při
tažlivosti toho, co je hmotné. .
Tento omyl spočívající v myšlení podle kategorií ekonomismu, ,
šel ruku v ruce se vznikem materialistické filozofie, s jejím vývo
jem od základní a všeobecné fáze /zvané též vulgárním materialismem,
protože chce omezit duchovní skutečnost na zbytečný jev/, až po fá
zi tzv dialektického materialismu. Přece jen se však zdá - v rámci
těchto našich úvah - že pro základní otázku lidské práce, pro ono
cddělení práce od kapitálu a pro jejich postavení do vzájemného pro
tikladu jako dvou výrobhích*činitelů hraných v úvahu z téhož ekono
mického hlediska, o němž jsme se již zmínili výše, ekonomismus měl'
rozhodující důležitost a působil svým vlivem dříve než materialis
tický filozofický systém, a to právě proto, že položil nrcbiém tímto
způsobem neodpovídajícím lidské přirozenosti., Přesto však je zřejmé,
že materialismus, ani've své dialektické formě, není schopen poskyt
nout úvahám o lidské práci dostatečné a konečné základy, protože
prvenství člověka nad nástrojem - kapitálem, prvenství lidské osob
nosti nad věcmi, může najít i v něm své přiměřené a nevývratné opráv
nění a oporu. Ani v dialektickém materialismu totiž člověk není'na
prvním místě objektem, předmětem práce a k dosažení cíle vedoucí pří
činou výrobního procesu, nýbrž i v něm je pojímán a chápán - v závcciosti na tom, co je hmotné - jako určitý druh "výslednice” hospo••iChckých a výrobních vztahft, převládajících v určitém daném údobí.
Je zřejmé, že protiklad mezi prací:a kapitálem, o němž zde por
uednáváme - protiklad, v jehož představě byla práce oddělena od ka
pitálu a obě složky byly postaveny do protikladu, v Určitém smyslu
onxlcky, jako by šlo o kterýkoliv prvek hospodářského procesu,^tedy
tento protiklad má svůj počátek nejen ve filozofii a v hospodářských
teoriích 18. století, ale mnohem spíše celé hospodářsko-společenské
praxi oné doby. Tj oľnoho údobí, v němž vznikala a překotně se rozviindustrializace a v té byla na prvním místě objevena možnost,
^zmnohonásobit hmotné bohatství, ale přitom se nebral zřetel na
účel a cíl, čili na člověka, jemuž tyto nrostředky mají sloužit,
.ravě tento omyl praktického rázu poškodil především lidskou práci,
vracujícího Člověka, a způsobil eticky oprávněnou společenskou reakci,
o které jsme již mluvili. Tentýž omyl, který nyní má už svůj vymeze
ny historický aspekt, svázaný s údobím prvního kapitalismu a liberalismu, mů#e_se též opakovatr“X. v jijcýoh—^trbových„.a-jofsiuiích okoJLnostech,
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vyc.’....í
•••!?•. v úvahách zo. stejných too/cc-tJ čkýc-h č J praktických
předpokladů. Jak radikál J: překonat tento -omyl nelze najít Jinou

možnost, než navodit přiměřené změny na teoretickém i praktickém
poli, změny, jež by sledoval;/ linii pevného přesvědčení o prven
ství a převaze lidské osobnosti nad věcmi a lidské práce nad kapi
tálem, chápaný jako výrobné prostředky ve svém celku«
14. Práce a vlastnictví
Historický proces, který jsme tu krátce nastínili, který jistá
vyšel ze své počáteční fáze, ale je i nyní nadále v platnosti, ba
dokonce se rozšiřuje i na vztahy mezi národy a světadíly, vyžaduje
přesnější vysvětlení i z jiného hlediska. Je zřejmé, že mluví-li se
o protikladu mezi prací a ’•špitálem, nejde jen o abstraktní oojmy a
nebo o "anonymní síly", působící v hospodářské nrodukci. Za jedíím
i druhým pojmem stojí lidé, siví a konkrétní-lidé. Z jedné strany
ti, kdo vykonávají práci aniž by byli vlastníky výrobních prostředků
a z druhé strany ti, kdo působí jako, podny<át,plé a jsou vlastníky
těchto prostředků, ’ a nebo je předetav.ttjí>^?;ceflků-tohoto obtížného
historického procesu .se tedy zařazuje .jjižj'dd;"perčátků?:.otázka vlast
nictví^ Encyklika "Rerum no var um” , j e. jí mŽT .hádětem
sociální ^otázka,
zdůrazňuje i tento nroblém. Připomíná .=aípotýrzujje'-učení církve, o.
•vlastnictví a.o právu na soukromé vlastnictví'^.-í ;pokud jde o..výrob
ní Drostředkyě Totéž platí o encyklice "Matka-a učitelka".
Výše zmíněná zásada, jak byla tehdy oř.ipnmenuta a jak ji církev
dosud stále učí, odlišuje se radikálně od 'programu kolektivismu,
hlásaného marxismem a uplatňovaného v různých zeních v desetiletích
následujících po údobí encykliky Lva XIII. Tato zásada se současně
liší i od programu kapitalismu, uskutečňovanéh^liberalismem .a poli
tickými systémy, které se naJnej odvolávají V tomto druhém případě
rozdíl spočívá ve způsobu chápání práva na vlastnictví-^Křéisxanfíká
tradice nikdy nehájila toto právo jako něco absolutního'.’a. nedotknu
telného. Naopak, vždy je chápáno v nejčirší- spojitosti-. s 'obecným
právem všech lidí na-užívání všech stvořených dober, čili hájila
právo na soukromé vlastnictví jako podřízené právu -na všeobecné užívání a určení všech statků.
Kromě tohoto vlastnictví nikdy nebylo pojímáno podle církevního
učení takovým způsobem, že se mohlo stát důvodem k sociálním rozpo
rům v práci. Jak už bylo v tomto textu výše přioomenůto, vlastnictví
se získává především prací,, protože prací především Vslouží. To se
týká zvláště vlastnictví výrobních prostředků. Považovat je izolova
ně jen za souhrn různých dílčích-vlasností, a pokládat přitom za
cíl stavět tyto prostředky ve formě kapitálu proti práci, a nebo do
konce vykořisťovat jř.rr.i práci, je v.rozporu se samotnou povahou těch
to prostředků a jejich držení. Nemohou být vlastními nroto, aby
sloužily proti prácí, ar-i jenom pro pouhou touhu po vlastnictví.
Jediným oprávněným důvodem tohoto jejich vlastnictví, ať již soukro
mé, a nebo veřejné či kolektivní formě - je,' aby soužily oráči a
v důsledku toho tím, že slouží práči, aby umožňovaly uskutečňování
první zásady onoho řádu, kterou je všeobecné určení statků a právo
na jejich obecné užívání. Z tohoto hlediska tedy bereme-li v úvahu
lidskou práci a všeobecný přístup ke statkům určeným Človeku, nelze
vylučovat ani znárodnění určitých výrobních prostředků, ovšem za
vhodných podmínek. V průběhu desetiletí, jež uplynula od vydání en
cykliky "Rerum novarum", církevní učení vždy připomínalo všechny ty
to zásady a sahalo přitom k argumentům vysloveným již mnohem starší
tradicí, r.apř ke známým odůvodněním "Teologické Sumy" sv. Tomáše
Akvinského. /22/
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V tomto dokumentu, .jehož hlavním námětem je lidská práce, je
záhodno zdůraznit veškeré úsilí, s nímž církevní učení o vlastnictví
se snažilo a stéle.snaží zajistit prvenství oráče a tím přirozené
i subjektivňost Člověka ve společenském životě, zvláště však v dy
namické struktuře celého hospodářského procesu. Z tohoto hlediska,
stále zůstává nepřijatelný postoj tžv "skalního" kapitalismu, kte
rý hájí výlučně právo na soukromé vlastnictví výrobních prostředků
jako nedotknutelné dogma v hospodářském životě. Zásada respektování
práce vyžaduje, aby toto právo bylo podrobeno konstruktivnímu pře
zkoumání, a to jak v teorii, tak i v praxi. Jestliže je pravda, že
kapitál, chápaný jako souhra výrobních prostředků je.současně i
plodem práce celých pokolení, pak je stejně pravda, že se neustále
vytváří díky práci vykonávané pomocí onoho souhrnu výrobních pro
středků, jevící se jako velká dílna, v níž se den ze dne namáhá
současná generace pracujících. Jde tu ovšem o různé druhy práce.
Nejen o tzv manuelní práci, ale též o mnohostrannou dušení práci,
áť má již ráz vynalézavosti a nebo řídí práci druhých.
V tomto světle nabývají zvlášť důležitý význam četná návrhy
vyjádřené bud odborníky v katolickém sociálním učení a nebo též nejvyšším učitelským úřadem církve /23/. Tyto návrhy se týkají sooluvlastnictví pracovních prostředků, účasti dělníků na vedení podniku
a jeho zisku. Nezávisle na konkrétní uplatnitelnosti těchto rozlič
ných návrhů zůstává zřejmé, že uznání spravedlivého postavení práce
a pracujícího člověka ve výrobním procesu vyžaduje různé úpravy na
poli téhož práva na vlastnictví výrobních prostředků. To nlatí ne
jen pro staré situace a případy, nýbrž především nro skutečnost a
problematiku, jež se vytvořila v druhém poli nynějšího století po
kud jde o tzv Třetí svět a různé nové nezávislé státy, vzniklé
zejména, i když nikoliv výhradně v Africe, místo dřívějších kolo
niálních držav.
Jestliže tedy postavení tzv "skalního” kapitalismu je třeba
stále přezkoumávat a reformovat z hlediska lidských práv chápaných
co nejširším způsobem a spojených s lidskou prací., pak z téhož hle
diska je třeba i prohlásit, že tyto mnohostranné 'a toužebně očeká
vané reformy se nemohou uskutečnit tím, že se předem vyloučí soukro
mé vlastnictví výrobních prostředků. Je* skutečně nutno podotknout,
ze pouhé vyVlastnění těchto výrobních prostředků /kapitálu/ z rukou
jejich soukromých vlastníků nestačí k jejich uspokojivému zespoleccnštění. Přestávají být vlastnictvím určité společenské skupiny,
Čili soukromých vlastníků, aby se staly vlastnictvím organizované
společnosti tím, Že se podrobí správě a přímé, kontrole jiné skupiny
osob. Tj těch, které je sice nevlastní, ale mají ve společnosti moc
a tím i disponují těmito prostředky bua na úrovni celospolečenského
a nebo jen místního hospodářství.
.. >
vedoucí a zodpovědná skuoina může plnit.své úkoly uspoko
jivým^ způsobem z hlediska prvenství práce, ale může je také plnit
enatně a to tím, že si současně činí nárok na monoool ve správě a
c.i sponová ní výrobními prostředky a nezastaví se přitom ani před po
rušováním základních lidských oráv. Proto tedy pouhý přechod výrob
ních prostředků do státního vlastnictví v kolektivním systému se
nerovná "zespolečenštění" tohoto vlastnictví.,0 zesnoleČenstení se může mluvit jen tehdy, je-li zajištěna subjektivňost soolecnosti, tzn, když každý Člověk, na základě vlastní práce má plné
pravo pokládat se současně i za spoluvlastníka všeho "toho, na čem
se všemi ostatními. Jednou z cest vedoucích k tomuto
v *+xT' mo^^° být, pokud je to možné, sloučení práce s vlastnictvím
Kapitálu a vytváření mnoha různých meziorgánů s hospodářskými, so
ciálními a kulturními cíli, které by byly skutečně nezávislé na
veřejné moci, sledovaly *by své specifické cíle v upřímné vzájemné
spolupráci, podřizovaly by se požadavkům obecného dobra a předsta-
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vovaly by formu i podstatu živého společenství* To znamená, že
příslušní členové by v nich byli považováni za lidi podie toho
by se s nimi jednalo a byli by podněcováni k aktivní účasti na
životě těchto orgánů. /24/
15. "Personalistický"důvod /argument/
Zásada přednosti práce před kapitálem je tedy požadavkem patří
cím k řádu společenské morálky. Tento požadavek má svou klíčovou dů
ležitost jak v systému založeném na principu soukromého vlastnictví
výrobních prostředků, tak i v systému, kde je takovéto soukromé
vlastnictví někdy radikálně omezeno. Práce je v určitém smyslu ne
oddělitelná od kapitálu a nepřijímá žádným způsobem takovou autono
mii, tj oddělení od výrobních prostředků a postavení do protikladu
k nim, jaká doléhala na život lidí v posledních desetiletích, kdy
se vycházelo výlučně z hospodářského hlediska. Když člověk vracuje
a přitom užívá výrobních prostředků v jejich celku, přeje si také,
aby plody této práce sloužily jemu samému i ostatním a aby se v.pra
covním procesu mohl jevit jako spoluzodpovedný a jako spolutvůrce
toho, na čem pracuje.
Z toho vznikají určitá zvláštní práva pracujících odpovídající
povinnosti pracovat. Budu o nich ještě mluvit. Ale již zde je třeba
všeobecně zdůraznit, že pracující Člověk si přeje nejen náležitou
odměnu za svou práci, ale chce také, aby v tomto výrobním procesu
byla vzata v úvahu i možnost, že on sám, i když pracuje v podmínkách
společného vlastnictví, věděl, že zároveň pracuje i pro sebe. Toto
vědomí se v něm tlumí v systému, který je příliš byrokratický ccncra
lizován. Olo.věk se v něm cítí jen kolečkem velkého stroje řízeného
shora a z různých důvodů se cítí spíše jen pouhým pracovním nástro
jem než skutečným subjektem práce s vlastní iniciativou. Církevní
učení vždy vyjadřovalo své pevné a hluboké přesvědčení, že lidská
práce se netýká jen hosoodářství, ale že v sobě zahrnuje také, a
především, osobní hodnoty. Sám hospodářský systém a výrobní proces
maní výhodu z toho, jsou-li tyto osobní hodnoty plně respektovány.
Podle sv. Tomáše Akvinského /25/ zejména tento důvod mluví ve pro
spěch soukromého vlastnictví výrobních prostředků. I když připustí*me, že z určitých odůvodněných příčin se mohou učinit i vyjímky
v zásadě roukromého vlastnictví - a v naší době jsme přímo svědky,
že byl zaveden systém "zespolečenštěného” vlastnictví - pak ani
tento tak zvaný ’"personalistický argument" neztrácí svou sílu jak
ne teoretické, tak i na praktické úrovni. Každé zespolečenštění
výrobních prostředků, má-li být rozumné a přinášet výsledky, musí
brát na tento argument ohled. Je třeba dělat všechno možné, aby si
člověk v takovém systému mohl uchovat vědomí, že pracuje sám oro
sebe. V opačném případě dochází nutně k nezměrným škodám v celém
hospodářském procesu a to ke škodám nejen hospodářským, ale i
v Člověku samém.
IV. Práva pracujících
16. V široké souvislosti s lidskými právy.
Jestliže práce - v mnohostranném smyslu tohoto slova - je závaz
kem, čili povinností, je však zároveň i zdrojem práv pro pracujícího
0 těchto právech, jež jsou člověku vrozena a z nichž mnoho bylo vy
hlášeno různými mezinárodními organizacemi a stále více jsou občanům
zaručována jednotlivými státy, je třeba uvažovat v široké souvisloslosti se souborem lidských práv. Respektování tohoto velkého souboru
lidských práv je základní podmínkou míru v současném světě.
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/_ru uvnitř jednotlivých zemí a společností* i v rámci mezinárodních
vztahů, jak se o tom již mnohokrát zmínil učitelský úřad církve, hlav
ně od doby encykliky "Mír na zemi”. Lidská práva pramenící z práce
jsou právě v této velmi široké spojitosti pojata do základních práv
lidské osobnosti#
Přesto však mají tato práva i v této spojitosti svůj specifický
ráz odpovídající zvláštní povaze lidské práce, jak jsme ji výše na
stínili. Právě z hlediska těchto charakteristických rysů je třeba na
ně hledět. Práce - jak jsem již řekl - jé závazek, tj povinnost člo
věka a to v mnohostranném smyslu tohoto výrazu. Člověk má pracovat
jak oroto, že Stvořitel mu to uložil, tak i pro svou vlastní lidskou
přirozenost, neboť její udržování a * z^oj vyžaduje práci. Člověk má
pracovat i z ohledu na své bližní, hlavně pokud jde o vlastní rodinu,
ale též o společnost, k níž patří, o národ, jehož je synem Či dcerou,
ale i pokud jde o celé lidstvo, jehož je Členem, neboť práce je dě
dictvím, přecházejícím z pokolení na ookolení a je zároveň i spolu
tvůrcem budoucnosti těch, kdo přijdou v dějinách do nás. To vše tvoří
mravní závaznost práce chápanou v jejím širokém pojetí. Až budeme uvažovat o morálních právech každého člověka pokud jde o práci, které
odpovídají této závaznosti, budeme muset mít stále na paměti celý
rozsáhlý soubor vztahů a faktů, v nichž se projevuje práce každého
pracujícího Člověka.
Mluvíme-li o povinnosti pracovat a o právech pracujících odpoví
dajících této povinnosti, máme na mysli především vztah mezi zaměst
navatelem - přímým či nepřímým - a samotným pracujícím.
Rozdíl mezi přímým a nepřímým zaměstnavatelem - jak se zdá - je
velmi důležitý. Jednak vzhledem ke skutečné organizaci práce, jednak
vzhledem k možnosti vytváření spravedlivých či nespravedlivých vztahů
v oblasti práce.
vJe-íi ořímým zaměstnavatelem osoba Či instituce, s níž pracují
cí přímo uzavírá pracovní smlouvu za určitých stanovených podmínek,
pak je třeba pod pojmem nepřímý zaměstnavatel rozumět mnoho rozdíl
ných činitelů. Tyto kromě přímého zaměstnavatele působí určitým vli
vem na zoůsob, jímž se vyjadřují jak pracovní smlouva, tak v jejich
důsledků i více či méně spravedlivé vztahy na poli lidské práce.
17. Nepřímý a přímý zaměstnavatel
* Do pojmu nepřímého zaměstnavatele jsou zahrnuty osoby a institu
ce různého typu kolektivní pracovní smlouvy a zásady jednání stanove
né vtěmito osobami a institucemi, jež bud určují celý scciálně-hospodářský systém, a nebo z něho vyolývající. Pojem nepřímého zaměstnava
tele co tedy vztahuje na mnoho různých činitelů. Zodpovědnost nepří
mého raměstnavaítele je jiná než přímého. Jak dokazuje sám výraz, je
to méně přímá zodpovědnost, ale přesto zůotává skutečnou zodpovědnos
tí: nepřímý zaměstnavatel určuje podstatně tů či onu složku pracov
ních vztahů a tím podmiňuje jednání přímého zaměstnavatele při kon
krétním stanovení smlouvy a pracovních vztahů. Účelem tohoto tvrzení
není zd ,’ostit přímého zaměstnavatele zodpovědnosti, která je mu,
vlastní nýbrž jen unozornit na onu splex podmínek, jež ovlivňují
jeho jednání. Jde-li o stanovení správné pracovní politiky z etické
ho hlediska, nesmí se na tyto oodmínky zapomínat. Pracovní politika
je spr vná, jsou-li plně respektována objektivní práva pracujícího
Č1OV< XXI.
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Pojem nepřímého zaměstnavatele se může vztahovat na každou jednotli
vou soolečnost a především na stát neboť právě stát se má řídit správ
nou pracovní politikou« Je vlak 2námo, že v současném systému světo
vých hospodářských vztahů dochází k různým spojením mezi jednotlivý
mi státy. Projevují se např v oblasti dovozu a vývozu, čili při vzá
jemné výměně hospodářských statků, ať již jde o suroviny, poíotovcry
či konečně o hotové průmyslové výrobky* Tyto vztahy vytvářejí i vzá
jemné závislosti a v důsledku toho by se dalo těžko mluvit o p2né
soběstačnosti, čili o tzv autarkii kteréhokoliv státu, i toho nospcdářsky nejmocnějšího.
Takový systém vzájemných závislostí je sám o sobě formální.
Přesto však se může snadno stát příležitostí k různým formám vykořis
ťování či nespravedlností a následkem toho může i ovlivňovat pra
covní politiku jednotlivých států a nakonec i samotného oracujíčího,
který je vlastním subjektem práce. Např země 8 velmi rozvinutým
průmyslem ä ještě více podniky, které kontrolují ve velkém mčřítv*
prostředky průmyslové výroby /tzv mnohonárodní společnosti/ diktují
za své výrobky co najvyšší ceny a zároveň se snaží stanovit co naj
nižší ceny 2a suroviny Či polotovary, což pak má snolu s jinými pří
činami za výsledek stále rostoucí nepoměr v příjmech a výdajích pří
slušných států. Odstup mezi většinou bohatých zemí a mezi ne5chudší
mi zeměmi se nezmenšuje, nevyrovnává se, naopak, stále se zvětšuje
na úkor chudých zemí. Je zřejmé, že takový stav nutně působí i na
místní pracovní politiku a na situaci pracujících ve společnostech
hospodářsky znevýhodněných. Přímý zaměstnavatel, protože je podmíněn
stejným způsobem, stanoví pracovní podmínky, jež nemohou uspokojit
objektivní požadavky pracujících. Zvlášť chce-li, aby jeho podnik
dosáhl co možná největšího zisku /a nebo více podniků, jež má pod
svým vedením, jde-li o tzv zespolečenštěné vlastnictví výrobních
prostředků/.
Takový obraz vzájemných závislostí, vztahujících se na pojem
nepřímého zaměstnavatele je - jak lze snadno vyvodit - nesmírně roz
sáhlý a složitý. Abychom jej lepe vymezili, je třeba vzít v úvahu
v určitém smyslu celý soubor prvků rozhodných pro hospodářský život,
a to z hlediska určité dané společnosti a státu. Přitom však je sou
časně třeba brát zřetel i na mnohem širší spojitosti a závislosti.
Uskutečňování pracovních práv člověka se ovšem nesmí stát pouhou od
vozeninou hospodářských systémů, jež se ve větší či menší míře říci
především měřítkem co nejvyššího tisku. Tímto měřítkem se naopak má
«tátpróv&ohled na objektivní práva pracujících všech druhů: manúdláS-.^/^šternl pracujících, průmyslových dělníků i zemědělců. Tj při-ža|cladním měřítkem, podle něhož má být vytvářeno celé
tíó^jiSdé^ať^í'^každé společnosti a státu, a to jak na úrovni čelosvě■toVélhosbddářské politiky, tak i v systémech a mezinárodních vzta
zích, jež ž ní vyplývají.
V tomto směru by měly působit svým vlivem všechny k tomu povo
lané mezinárodní organizace, počínaje Organizací spojených národů.
Zdá se, že Světová organizace práce, jakož i Organizace spojených
národů pro výživu a zemědělství /FAO/ a ještě jiné, by měly přispí
vat zvláště v tomto bodě. °okud jde o jednotlivé státy jsou v nich
za tímto účelem zřízena ministerstva či orgány veřejné moci a též
různé.sociální organizace. 3b vše účinně dokazuje - jak jsme již
řekli - velkou důležitost nepřímého zaměstnavatele při uskutečňová
ní plného respektování práv pracujících, poněvadž práva lidské osob
nosti jsou klíčovou složkou celého mravního společenského řádu.
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18. Otázka zaměstnanosti
Uvažujeme-li o právech pracujících právě ve vztahu k tomuto
"nepřimému zaměstnavateli", tj k celku činitelů, působících na národ-*
ní a mezinárodní úrovni a zodpovědných za celá zaměření pracovní po
litiky, je třeba především obrátit pozornost na základní problém.
Jde o problém najít práci, čili jinými slovy, o problém zaměstna
nosti oro všechny práce schopné lidi. Opakem spravedlivé a správné
situace v této oblasti je nezaměstnanost, tj nedostatek pracovních
míst pro ty, kdo mohou pracovat. Může jít bud o všeobecnou neza
městnanost anebo ó nedostatečnou zaměstnanost v určitých pracov
ních odvětvích. Úkolem činitelů, které zde shrnujeme pod jménem
nepřímého zaměstnavatele, je potírat nezaměstnanost. Ta je v kaž
dém případě zlem a nabude-li určitých rozměrů, může se. stát sku
tečnou společenskou pohromou. Stává se zvlášť.bolestným problémem,
postihuje-li především mladé lidi, kteří po náležité kulturní, tech
nické a odborné přípravě, nemohou najít, práci a vidí, jak je smutně
zmařena jejich upřímná vůle pracovat a jejich ochota převzít vlast
ní zodpovědnost za hospodářský á sociální rozvoj společnosti. Po
vinnost zasazovat se ve prospěch nezaměstnaných, ťj povinnost po
skytovat přiměřené podpory nepostradatelné pro výživu nezaměstna
ných pracujících a jejich rodin,„pramení ze základního principu na
tomto poli, tj ze zásady obecného užívání statků, anebo ještě*jed
nodušeji, z práva na život a výživu.
Aby
mohli bojovat proti nebezpečí nezaměstnanosti a zajistit
všem zaměstnání, činitelé, které jsme zde uvedli nod noj^mem nepří
mého zaměstnavatele, mají dbát o celkové plánování v různých pra
covních odvětvích, v nichž se vytváří nejen hospodářský, nýbrž i
kulturní život určité společnosti. Kromě toho máji věnovat pozor
nost i správné a účelné organizaci práce v různých, jejích oborech.
Tato celková péče a starost spočívá konec konců na bedrech státu,
ale * ůze znamenat centralizaci zaváděnou jednostranně-veřejnou
mocí. Jde tu mnohem spíše o Spravedlivou a účelnou koordinaci,
v jejímž rámci má být zajišťována iniciativa jednotlivých osob, ne
závislých skupin, místních pracovních středisek a větších celků.
Při tóm se má brát zřetel na to, co už bylo výše řešeno o subjek
tivním rázu, lidské práce.
Fakt, že existuje vzájemná závislost jednotlivých společností a
států a dále nutnost spoluprác#, v různých úsecích to*o všechno vy
žaduje. Jednak, aby se zachovávala svrchovaná práva každého z nich
na poli plánování a organizace práce ve vlastní společnosti, jednak
vše, aby se v tomto důležitém úseku působilo současně i na poli me
zinárodní spolupráce pomocí potřebných úmluv a dohod. I zde je nut
no, aby měřítkem těchto úmluv.a dohod se stále více stávala lidská
práce, chápaná jako základní právo všech lidí, práce, která posky
tuje všem, kdo ji vykonávají, stejná práva tak, aby životní úroveň
pracujících v jednotlivých společnostech vykazovala stále méně or.y
křiklavé rozdíly, jež jsou nespravedlivé a mohou též vyvolat bouř
livé reakce. Mezinárodním organizacím se v této oblasti ukládají
nesmírné úkoly. Je třeba, aby se daly vést správným rozborem celko
vých složitých situací a přírodními, historickými, občanskými i ji
nými poměry. Je rovněž třeba, aby vzhledem ke společně stanoveným .
akčním plánům měly též větší důraznost,. tj účinnost při jejich uplatňování.
Touto cestou je možno uskutečňovat plán universálního a úměr
ného pokroku všech podle vůdčí linie encykliky Pavla VI. "Pokrok
národů". Je záhodno zdůraznit, že tvůrčím prvkem a zároveň též nej
vhodnějším ověřením tohoto pokroku v duchu spravedlnosti a míru,
který církev hlásá a který neustále vyprošuje od Otce všeh lidí a
všech národů, je stálé oceňování a respektování lidské práce, a to
jak z hlediska její objektivní účelnosti, -tak i z hlediska důstoj
nosti toho, kdo všechny její druhy vykonává, tj člověka. Pckrok,
o nějž jde, má postupovat orostřednicívím člověka, pro člověka a
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má přinášet plody v člověku. Ověřováním tohoto pokroku bude stálé
zralejší uznávání účelnosti práce a stále všeobecnější re s$ct ová- •
ní práv, jež se k ní vztahují, v souhlasu s důstojností člověka,
jejího vykonavatele.
Účelné plánování a přiměřená organizace lidské práce, podle po<ř
mínek v jednotlivých společnostech a státech, by měly usnadňovat i
zjišťovat správný poměr mezi rozličnými druhy zaměstnání. Jako’např
mezi obděláváním země, průmyslem, mnoha různými služ ba-i, mezi du
ševní a též vědeckou či uměleckou prací, a to pod.’íe schopností. jed
notlivých lidí a pro obecné dobro každé společnosti i celého lidstva.
Organizaci lidského života podle mnohostranných pracovních možností
by měl odnovídát i přiměřený systém vzdělání a výchovy, jehož cílem
jě především rozvoj plně zralé' lidské přirozenosti, ale i specifická
příprava, aby každý-mohl s užitkem zaujmout správné místo ve velkém
á sociálně rozvrstveném souboru pracovních odvětví.
Při pohledu na veškeré lidstvo rozptýlené po celé zemi nutně
bije do očí neblahý jev obrovských rozměrů. Zatímco z jedné strany
značná část přírodních zdrojů zůstává nevyužitá, z druhé strany
existují zástupy nezaměstnaných či polozaměstnaných a nedozírné
množství hladovějících. Tento fakt nepochybně dokazuje, že něco ne
klape a to právě v nejkritičtějších a sociálně nejďůíežitějších bo
dech jak uvnitř jednotlivých politických společenství, tak i ve
vztazích mezi nimi na mezinárodní a celosvětové úrovni.
19. Mzda a jiné sociální požitky
Po tomto zdůraznění povinnosti poskytnout zaměstnání všem pra
cujícím, aby se tak zaručilo respektování nezcizitelných lidských
práv týkajících se práce, je třeba, abychom se podrobněji zabývali
těmito právy, které se v podstatě vytvářejí mezi pracujícím a přímým
zaměstnavatelem. Účelem všeho, co bylo dosud řečeno, o nepřímém za
městnavateli, je zpřesnit a blíže určit právě tyto vztahy a to pou
kazem na mnoho různých podmínek, v nichž se nepřímo vyvíjejí. Tato,
úvaha však nemá jen popisný ráz. Není to jakési stručné hospodářské
či nólitické Dojednání. Jde o to, abychom natřiČně vyzdvihli deonto—
logickou a mravní složku. Klíčovým problémem sociální etiky je v tom
to ořínadě spravedlivá mzda za vykonanou práci. V současných pomě
rech neexistuje jiný důležitější způsob, jak uplatňovat spravedlnost,
ve vztazích mezi pracujícím a zaměstnavatelem než právě odměna za
práci. Nezávisle na tom. zda tato práce je vykonávána v systému sou
kromého vlastnictví výrobních prostředků ô nebo v systému, kde toto
vlastnictví bylo podrobeno určitému "zespolečenštění", vztah mezi .
zaměstnavatelem /především přímým/ a pracujícím, se řeší na mzdovém
základě, tj prostřednictvím spravedlivé odměny za vykonanou práci;
Je třeba též zdůraznit, že spravedlnost určitého sociálně-hospodářského systému a v každém případě její správné uplatňování si
v jádře zasluhuje, aby bylo hodnoceno, jak dalece še v onom systému
rovnoměrně odměňuje práce. V tomto bodě znovu dospíváme k prvnímu
principu veškerého mravně společenského řádu, totiž k principu obec
ného užívání statků. V každém systému, bez ohledu na základní vztahy,
mezi kapitálem a prací,., mzda čili odměna za práci zůstává konkrétní
cestou, oo níž převážná většina lidí může dosáhnout statků určených
k obecnému užívání, ať již jde o přírodní zdroje a nebo o statky, ‘
jež byly vyrobeny. Oba druhy statků se stávají pro pracujícího člo
věka přístupnými díky mzdě, kterou dostává jako odměnu za svou práci*
Z toho plyne, že právě spravedlivá mzda se v každém případě stává
konkrétním ověřením spravedlnosti každého s'»ciálně-ho3podářskéhó systému a také důkazem toho, zda dobře funguje. Není to sice jediné
ověření, ale je obzvláště důležité a y určitém smyslu přímo klíčová*
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Týká se především rodiny. Pro dospělého Člověka, který má zod
povědnost za rodinu, je odměna za jeho práci spravedlivá tehdy, když
postačí k založení a důstojnému udržování rodiny a k zajištění její
budoucnosti. Takovou odměnu je možno uskutečňovat bud pomocí tzv
rodinné mzdy, tj jediné mzdy, kterou dostává hlava rodiny za svou
práci a která je dostatečná pro potřeby celé rodiny, takže manželka
není nucena hledat si placenou práci mimo domácnost. Nebo pomocí
jiných sociálních zařízení, jako jsou rodinné přídavka, a nebo pří
spěvky pro matky, které se věnují výhradně domácnosti. Tyto příspěv
ky musí odpovídat skutečným potřebám, tj počtu osob, o něž je nutno
se starat po celou dobu, v níž nejsou schopny převzít důstojně zod
povědnost za vlastní život.•
Zkušenost ukazuje, že je nutno zasazovat se o správné ocenění
mateřských úkolů a námahy, která je s nimi spojena, i toho, že děti
potřebují péči, lásku a něžnou starostlivost, aby se z nich mohly
vyvinout zodpovědné osoby mravně a nábožensky zralé a psychologicky
vyvážené. Společnosti bude ke cti, umožní-li matce - a to bez omezo
vání její svobody, bez psychologické Či praktické diskriminace, vést
vytváření pocitu méněcennosti vůči jejím přítelkyním, aby se mohla
věnovat péči o děti a jejich výchově, a to podle potřeb úměrných
jejich věku. Nucené opouštění těchto povinností pro výdělečnou čin
nost mimo domácnost, je nesprávné z hlediska dobra společnosti a
rodiny, nebot je v rozporu se základními cíli mateřského poslání /26/
a nebo znesnadňuje jejich dosažení.
V této souvislosti je nutno zdůraznit, že - všeobecněji vzato je třeba organizovat a přizpůsobovat celý pracovní proces tak, aby
byly respektovány požadavky lidské osoby a jejího způsobu života,
především domácího, přičemž je záhodno mít na zřeteli i věk a po
hlaví každého člověka. Je fakt, že v mnoha společnostech ženy pra
cují téměř ve všech životních oblastech. Je však třeba, aby mohly
vykonávat plně funkce podle své vlastní povahy a přirozenosti, bez
diskriminací, aniž by byly vylučovány ze zaměstnání, která jsou
schopné zastávat, aby bvla respektována jejich přání týkající se
rodiny a specifického postavení jim náležející ve společnosti, k jejímuž dobru přispívají společně s muži. Skutečné povznesení ženy
vyžaduje takovou strukturu práce, aby toto povznesení nemusela pla
tit zřeknutím se sobě vlastních náležitostí a aby nebylo na škodu
rodině, v níž má jako matka nenahraditelnou úlohu.
Kromě mzdy je na tomto místě třeba mluvit o různých sociálních
službách, jejichž účelem je zajištovat život a zdraví pracujících i
jejich rodin. Výlohy, týkající se nutné zdravotní péče, zvláště
v případech pracovních úrazů, vyžadují, aby pracujícímu bylo snadno
přístupné nemocenské pojištění, a to - pokud možno - bud za nízkou
cenu nebo vůbec zadarmo. Jiným úsekem těchto služeb je právo na od
počinek a vše, co s ním souvisí. Především tu jde o pravidelný tý
denní odpočinek, tj alespoň nedělní. Mimoto i delší odpočinek, Čili
o tzv dovolenou jednou za rok a nebo několikrát do roka v kratších
údobích. Konečně tu jde též o právo na důchod a starobní zabezpečení
a pojištění pro případ úrazů spojených s vykonáváním práce. V oblas
ti těchto hlavních práv se rozvíjí ještě celý systém zvláštních
práv, jež spolu s odměnou za práci podmiňují správné vztahy mezi^
pracujícím a zaměstnavatelem. Pokud jde o tato práva, je třeba vždy
přihlížet k pracovnímu prostředí a výrobním procesům, aby se nepoško
zovalo zdraví pracujících a jejich mravní důstojnost.
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20. Důležitost odborů
Na základě těchto práv a nutnosti, aby byla zajišťována samot
nými pracujícími, vyvstává ještě další právo, tj sdružovací, čili
právo zakládat spolky či svazy, jejichž účelem je obrana životních
zájmů různých kategorií pracujících. Těmto svazům se říká odbory.
Životní zájmy pracujících jsou do určité míry všem soolečné, avšak
každý typ práce, každé zaměstnání má své zvláštnosti a ty by v těch
to organizacích měly najít patřičný odraz.
Odbory máji svůj kořen v určitém smyslu již ve středověkých
ceších, neboť organizace v sobě sdružovaly ty, kdo vykonávali urči
té řemeslo, tedy na základě druhu práce. Současně však se odbory
liší od cechů v jednom základním bodě: moderní odbory rostly na zá
kladě boje nracujících, celého světa práce,.hlavně však průmyslo
vých dělníků. Byl to boj na obranu jejich spravedlivých práv vůči
podnikatelům a vlastníkům výrobních prostředků. Obrana základních
práv pracujících všech oborů - a v těchto zájmech jsou zahrnuta i
jejich práva - je úkolem odborů. Historická zkušenost učí, že orga
nizace tohoto typu jsou nepostradatelnou složkou společenského ži
vota, zejména v moderních průmyslových společnostech. To ovšem ne
znamená, že jen průmysloví dělníci by měli zakládat takové spolky,
naopak, představitelé všech povolání jich mají používat k zajištění
svých příslušných práv. Existují tedy i zemědělské odbory a odbory
duševně pracujících. Všechny, jak už bylo řečeno, se pak ještě dělí
na další skupiny a podskupiny podle zvláštní pracovní specializace.
Katolické sociální učení nemá za to, že odbory jsou pouze od
razem třídní struktury společnosti a že jsou výrazem třídního boje,
kterým je nevyhnutelně ovládán společenský život. Jsou ovšem podpo
rou v boji za sociální spravedlnost, za spravedlivá práva pracují
cích podle jednotlivých povolání. Přesto však se má na tento boj
pohlížet jako na normální úsilí o spravedlivé dobro. Totiž o dobro
odpovídající potřebám a zásluhám pracujících, sdružených podle po
volání, ale není to boj jedněch proti druhým. Jestliže ve sporných
otázkách tento boj nabývá rázu opozice jedpěch.vůči druhým, děje se
tak se zřetelem na sociální spravedlivost, nikoliv aby. se jen ’’bojo
valo”, a nebo aby se odstranil protivník. Charakteristickým rysem
práce je především to, že lidi spojuje a v tom spočívá i její spo
lečenská síla, totiž síla budovat společenství. Nakonec je jasné,
že v tomto společenství se musí nějakým způsobem sdružovat jak pra
cující, tak i ti, kdo disponují výrobními prostředky anebo -jsou je
jich vlastníky. Ve světle této základní struktury každé práce - ve
světle faktu, že konec konců v každém společenském systému práce a
kapitál jsou nepostradatelnými složkami výrobního procesu - sdružo
vání lidí za účelem zajištění práv, na něž mají nárok, sdružování
vzniklé z pracovních požadavků, zůstává chladným činitelem sociál
ního řádu a solidárnosti, bez něhož se nelze obejít.
Spravedlivé snahy o zajištění práv těch -pracujících, jež jsou
spojeni stejným povoláním, musí vždy brát ohled na možnosti a omeze
ní, která ukládá všeobecná hospodářská situace země. Odborářské po
žadavky se nemohou stát druhem skupinového či třídního sobectví,
třebaže mohou a mají - z ohledu na obecné dobro celé společnosti směrovat k nápravě všeho, co je pochybené v systému vlastnictví
výrobních prostředků a nebo ve způsobu, jakým se řídí a používají.
Sociální a hospodářsko-sociální život se jistě podobá systému ’’spo
jitých nádob” a k tomuto systému se musí přizpůsobit i každá spole
čenská Činnost
jejímž cílem je bránit práva jednotlivých skuoin.
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V tomto smyslu odborová činnost zasahuje nepochybně i do oblas
ti politiky, chápané jako prozíravá péče o obecné, dobro. Přitom
však úkolem odborů není “dělat politiku“ v tom smyslu, jak se dnes
obvykle tomuto výrazu rozumí. Odbory nemají ráz "politických stran“,
jež zápasí o moc a neměly by se ani podrobovat rozhodnutím politic
kých stran a nebo s nimi udržovat příliš těsné svazky. V takové si
tuaci totiž skutečně snadno ztratí styk s tím, co je jejich speci
fickým úkolem, tj zajišťovat spravedlivá orává pracujících v rámci
obecného dobra celé společnosti. Naopak se z nich pak stává nástroj
sloužící k jiným cílům.
Mluvíme-li o obraně spravedlivých práv pracujících podle jednot
livých povolání, pak je zajisté třeba mít stále na mysli i tot co
rozhoduje o subjektivním rázu práce v každém povolání. Zároveň a
především též to, co podmiňuje důstojnost, jež je vlastní pracující
mu člověku. Zde se otevírá mnoho různých možností pro působení odbo
rových organizací a to se týká i jejich práce vzdělávacího a výchov
ného rázu, jakož i vedení k sebevýchově. Záslužná je činnost škol
tzv dělnických a lidových universit či odborných kurzů, jež působily
a stále působí právě na tomto poli činnosti. Stále je si třeba přát,
aby díky prácí svých odborů dělník nejen mohl více mít, nýbrž pře
devším, aby mohl být něčím víc, to znamená, aby mohl plně rozvinout
a uskutečnit svou lidskou přirozenost po každé stránce.
Aby sloužily spravedlivým právům svých členů, odbory používají
i metody stávky, tj zastavení práce, což je jakési ultimatum určené
příslušným orgánům a především zaměstnavatelům. Sociální učení církve
uznává tuto metodu jako oprávněnou za patřičných podmínek a ve správ
ních mezích. Proto by pracujícím mělo být zaručeno právo stávkovat,
aniž by za účast na stávce byli vystavováni odvetným opatřením. Připustíme-li, že stávka je oprávněným prostředkem, je současně třeba
i zdůraznit, že je to v určitém smyslu krajní prostředek. Stávky se
nesmí zneužívat, zvláště ne pro politické účely. Kromě toho se nesmí
nikdy zaoomínat, že jde-li o služby základně důležité pro společen
ské soužití, mají být v každém případě zajištěny, je-li nutné vhod
nými zákonnými opatřeními. Zneužívání stávky může vést k ochromení
celého sociálně-hospodářského života a to odporuje požadavkům obec
ného dobra společnosti, což odpovídá i správně chápané povaze samot
né práce.

21. Důstojnost zemědělské práce
Vše, co jsem až dosud řekl o důstojnosti práce, o jejím subjek
tivním a objektivním rozměru, nachází své přímé uplatnění v otázce
zemědělské práce a v postavení člověka, jenž těžkou polní prací ob
dělává půdu. Jde skutečně o velmi rozsáhlou oblast práce na naší
planetě,, neomezuje se jen na ten či onen světadíl a není omezena
ani na společnosti, které již dosáhly určitý stupeň rozvoje a pokro
ku. Zemědělský svět, poskytující společnosti statky, jež jsou nezbyt
né pro její každodenní výživu, nabývá tak základní důležitosti. Pod
mínky venkovské a zemědělské práce nejsou všude stejné a různé je i
sociální postavení zemědělských dělníků v rozličných zemích. Nezávi
sí to jen na stupni rozvoje zemědělské techniky, ale také - a snad
ještě více - na uznávání spravedlivých práv zemědělských pracovníků,
a konečně i na úrovni uvědomění, týkajícího se celé společenské pra
covní etiky.
Polní práce má své značné těžkosti, jako neustálou a někdy vy
čerpávající tělesnou námahu, malé oceněrií ve společnosti, které jde
někdy až tak daleko, že vytváří v zemědělcích pocit jakoby byli zé
společnosti vyhošťováni. To urychluje zjev hromadného útěku z venko
va do měst, kde však bohužel jsou životní poměry ještě více znelid- 26 -
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milióny lidí jsou nuconyobdělávat půdu, jež natri jiným a jsou vy
kořisťováni statkári, ani ž by měli naději, Že budou někdy sami ....
vlastnit třebas jen nepatrný kousek země. Chybějí ochranně právní
opatření pro zemědělské dělníky a jejich rodiny v případě stáří, ne*
moci Či nezaměstnanosti. Dlouhá pracovní dny těžké tělesné práce
jsou jen uboze placeny. Statkáři ponechávají netknutou macho.pbdélavatelské půdy. Právní nároky na vlastnictví pMy, kterou někdo již
po léta obdělává, se zanedbávají a zákon je nebrání proti "hladu po
půdě" ze strany mocnějších jednotlivců či skupin. Ale i .dó hospodář
sky rozvinutých zemí, kde vědecký výzkum, technologické vymoženosti
a nebo státní politika pozvedly hospodářství na velmi vyspělou úro
veň, i tam může být porušováno právo na práci, jestliže se zemědělci
odpírá možnost účasti na důležitých-.rozhodnutích, týkajících se jeho
práce, a nebo když se mu odpírá právo na svobodné sdružování, zaměřené na sociální i kulturní a hospodářské povznesení zemědělského
pracovníka.
V mnoha situacích jsou tedy nutné radikální a naléhavé změny,
jež by dodaly.zemědělství - a také zemědělcům - správnou hodnotu a
ocenily je jako základ zdravého hospodářství v celkovém vývoji so
ciálního společenství. Je proto nutno prohlašovat a povznášet dů
stojnost práce a, to každé práce, zejména zemědělské, v níž si člo
věk tak zřetelným způsobem podmaňuje zemi, kterou mu Bůh daroval, a
jejímž prostřednictvím utvrzuje svou vládu ve viditelném světě.

22. Tělesně postižení a práce
V poslední době národy a mezinárodní organizace obrátily svou
pozornost i na jiný, s prací spojený problém se značným a mnoho
stranným dosahem, totiž problém tělesně postižených osob; i ty jsou
plně lidskými bytostmi s příslušným.! vrozenými, posvátnými a nepo
rušitelnými právy, která, i když s různým omezením a utrpením pro
jevujícím se na jejich těle a schopnostech, nakonec ještě více zvýrazňují důstojnost a velikost člověka. Tělesně ‘postižená osoba je
bytostí se všemi svými příslušnými právy, a proto jí má být usnad
ňována účast na životě společnosti, a to ve všech rozměrech a na
všech úrovních přístupným jejich možnostem. Tělesně postižená oso
ba je jedním z nás a má zcela stejnou lidskou přirozenost. Bylo by
křiklavě nedůstojné člověka a popřením lidské pospolitosti, kdyby
se k sociálnímu životu a tedy i k práci připouštěli jen zcela zdat
ní a^výkonní členové společnosti, neboť něco takového by se stalo
závažnou formou diskriminace silných a zdravých proti slabým a ně
mčeným* Práce v objektivním smyslu má být i za těchto okolností pod
řízena»- důstojnosti člověka, tj subjektu práce a nikoliv hospodář
ským výhodám.
Je proto povinností různých činitelů spolupůsobících ve světě
práce, přímého i nepřímého zaměstnavatele, aby účinnými a vhodnými
opatřeními zvyšov-.l; práco postižené osoby na odbornou přípravu a
na práci, aby mohla být začleněna do takové produktivní činnosti,
pro kterou se hodí. Zde sice vyvstává mnoho praktických, právních i
hospodářských otázek, ale přesto zůstává povinností společenství
čili veřejné moci,. sdružení a skuoin, podniků a samotných pestižénwh, aby společně vytvořili plány a prostředky sloužící k naprosto
nutnému cíli: aby postiženým osobám byla poskytnuta práce podle jeQich možností, poněvadž tak to.vyžaduje jejich důstojnost jako lidí
a pracovních subjektů. Každ- společenství by mělo zavést vhodné mož
nosti, jež by našly nebo vytvořily pracovní příležitosti pro tyto
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osoby, a to jak ve veřejných, tak i v soukromých podnicích tím, že jim
poskytnou normální nebo lépe vyhovující práci bud přímo v podnicích, a
nebo v dílnách pro postižené určených.a nebo vhodně upravených.
Bude třeba věnovat velkou pozornost fýzickýin a psychologickým pra
covním podmínkám postižených 030b, stejně jako všech ostatních pracují
cích, jejich spravedlivé mzdě, možnostem postupu a odstranění různých
překážek. Nelze zakrývat, že je to složitá a obtížná věc, avšak lze
doufat, že správné pojetí práce v subjektivním smyslu povede k situaci,
která postiženým osobám umožní, aby se necítily odstrčeny na okraj svě
ta práce a nebo na obtíž společnosti, nýbrž aby se považovaly za plno
právný pracovní subjekt, užitečný, respektovaný pro svou lidskou dů
stojnost a povolaný, aby přispíval k pokroku a dobru své rodiny a své
ho společenství podle vlastních schopností.

23. Práce a vystěhovalecká otázka
Nakonec je třeba, aby alespoň souhrnně bylo něco řečeno o tzv vy
stěhovalectví kvůli práci. Je to starý zjev, ale přesto se stéle opa
kuje a nabývá velkých rozměrů v současném komplikovaném životě. Člo
věk má právo z různých důvodů opustit svou rodnou vlast a také se do
ní vrátit, aby hledal lepší životní poměry v jiných zemích. Tento
fakt jistě v sobě obsahuje i obtíže různého druhu; především znamená
ztrátu pro zemi, z které odchází. Jde z ní pryč člověk a zároveň Člen
velkého společenství, soojeného dějinami, tradicí a kulturou, aby
začal nový život v jiné společnosti, v níž vládne jiná kultura a vel
mi často i jiný jazyk. V takovém případě bude chybět i pracovní sub
jekt, který úsilím svého mozku a rukou by mohl přispívat k zvyšování
obecného dobra vlastní země. Toto úsilí a přínos se poskytují jiné
společnosti, která v určitém smyslu na ně má menší právo než rodná
vlast.
Přesto však, třebaže vystěhovalectví je z některých hledisek
zlem, je to za daných okolností, jak se říká, nutné zlo. Je třeba
dělat všechno možné
a mnoho se jistě už dělá - aby toto zlo
v'hmotném smyslu nepřinášelo ještě větší škody ve smyslu mravním,
nýbrž aby naopak, aby se v mezích možností stalo dokonce dobrem
v osobním, rodinném a společenském životě vystěhovalce a to jak
nro zemi, do které přichází, tak i pro vlast, kterou onouští. V té
to oblasti mnoho závisí na správném zákonodárství, zejména pokud
jde ô práva pracujícího člověka. Rozumí se, že tato otázka je ve
spojitosti s našimi úvahami zejména z tohoto hlediska.
Nejdůležitější je, aby člověk, který pracuje mimo svou rodnou
vlast, nebyl znevýhodňován v oblasti pracovních oráv vůči ostatním
pracujícím oné nové společnosti ani jako trvalý vystěhovalec, ani
jako sezónní dělník. Vystěhovalectví kvůli práci se nesmí v^žádném
připadá stát příležitostí k finančnímu nebo sociálnímu vykořisťová
ní. Pokud jde q pracovní vztahy k přistěhovalému dělníku, mají se
uplatňovat stejná měřítka, která platí pro všechny ostatní pracu
jící v dané -společnosti. Cena práce se má měřit stejným loktem a
nikoliv z hlediska odlišné národnosti, náboženství Či rasy. Tím
spíše se nesmí vykořisťovat vynucená situace, ve které se ocitá
vystěhovalec. Všechny tyto okolnosti musí rozhodně ustoupit - při
rozeně po uvážení zvláštních způsobilostí dělníků - před základní
hodnotou.oráče spojenou s důstojností lidské osobnosti. Je třeba
ještě jednou opakovat zásadní princip: stupnice hodnot a hluboký
smysl práce vyžaduje, aby kapitál slouž-il práci a nikoliv práce ka
pitálu .
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V- Prvky pro spiritualitu práce

*

24. Zvláštní úloha církve.
Je záhodno, abychom věnovali poslední,čáš.t:těchto našich úvah
o lidské práci, spojených s 90. výročím vydání encykliky "Rerum novarům” spiritualitě práce ve křestanském slova smyslu. Z toho, že
práce ve svém subjektivním rozměru je vždy osobní činností, tzv
’’úkon osoby", vvplývá, že je v ní činný celý člověk, jeho tělo i
duch a to nezávisle na tom, zda jde o práci manuální či duševní.
Celému • lověku je též určeno slovo živého Boha, evangelní poselství
spásy, jež obsahuje mnoho bodů učení - jakoby zvláštní světlá - o
lidské práci. Je třeba tyto body náležitě pochopit. Je nezbytné
vnitřní úsilí lidského ducha vedeného vírou, nadějí a láskou, aby
se práci konkrétního Člověka těmito evangslními výroky dostalo
významu, jaký má v Božích očích a jehož prostřednictvím získává
účast na díle spásy, stejně jako jejími obecnějšími, současně však
i zvléšt 'ležitými prvky.
Jestliže církev pokládá za svou povinnost vyjadřovat se o práci
z hlediska její lidské hodnoty a z hlediska mravního řádu, jehož je
složkou - a církev v tom spatřuje svůj důležitý úkol ve službě kona
né ve prospěch celého evangelijního poselství - považuje přitom za
svou zvláštní povinnost vytváření takové spirituality práce, která
by všem lidem pomáhala, aby se právě jejím prostřednictvím přibli
žovali k Bohu Stvořitel:, a Vykupiteli a podíleli se na jeho spáso
nosných plánech s Člověkem a světem, aby ve svém životě prohlubova
li přátelství s Kristem tím, že se vírou živě účastní na jeho tro
jím poslání: kněžském; prorockém a královském, jak tomu učí obdivuhodnými výrazy II. Vatikánský koncil.

25. Práce jako účast na díle Stvořitelově.
IT. Vatikánski koncil říká: "Prd věřící je toto jisté: Lidská;
individuální i kolektivní činnost čili ono nesmírné úsilí, jímž se
lidé snaží běhen stele‘í zlepšovat své životní poměry, u zažováno sa
mo- o sobě, je ve shodě s Božím záměrem. Člověk totiž stvořeni k obra
zu Božíma, dostal příkaz podmanit si zemi se vším, co je na ní, spra
vovat svět spravedlivě a svatě, aby uznáním Boha, Stvořitele všeho,
vedl sama sebe i .elý vesmír k němu tak, aby podřízením všech věcí
člověku bylo velebeno Boží jméno na c^lé zemi." /27/
Ve slově Božího zjevení je velmi hluboce vryta tato základní
pravda: člevěk, stvořený k Božímu obrazu, svou prací se účastní na
Stvořitelově díl? a podle vlastních možností
se v určitém smyslu i dále rozvíjí a doplňuje, přičemž objevuje stá
lo bohatství a hodnoty obsažené ve všen stvořeném'. Tutc oravdu nachá
zíme už na samém pc čútku Písma svátého, v knize Geneze, kde se nám
líčí samotné dílo stvoření jako "práce”, kterou Bůh .dovršil ;'v šesti
dnech" /28/, aby pak sedmý den "odpočíval" /29/. I v pcslední knize
Tíísma znovu zaznívz táž vážnost a úcta k dílu, jež Bůh vykonal svou
"tvůrčí prací", když hlásá: "Veliké a podivuhodné jsou tvé skutky,
?aae, Bože vševládný"/30/. Podobně i kniha Genesis uzavírá popis kaž
dého dno stvoření ..lovy: "A Bůh viděl, že je to dobré"/31/.
Tento popis stvoření, s nímž se setkáváme již v prvé kapitole
knih; Geneze, je současně v určitém smyslu i prvním "evangeliem
práce". Dokazuje totiž, v čem spočívá její důstojnost. UČÍ, že Člo?věk uá ovací napodobovat Boha, svého Stvořitele, poněvadž jen on
sám má v sobě jedinečný znak podobnosti s ním. člověk má napodobo
vat Boha jak v oráč.. tak i v odoočinku, protože sám Bůh mu chtěl
ukázat své vlastní stvořitelské dílo ve formě práce a odpočinku.
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Toto Boží dílo stále ve svátá pokračuje, jak dosvědčují Kristova
slova: "Můj Otec je až dosud činný" /32/. Je činný tvůrčí silou,
neboť udržuje existenci sváta, který stvořil z ničeho a působí i
svou SDásonosnou silou v lidských srdcích, která již od počátku
určil k tomu, aby "odpočinula" /33/ v jednotě s ním v "Otcově domě”
/34/. Proto i lidská práce nejenom vyžaduje odpočinek "sedmý den"/35,
ale nemůže odpočívat ani v pouhém použití lidských sil při vnější
činnosti; má naopak ponechat vnitřní prostor, v němž člověk tím, že
se stále více stává čím má z vůle Boží být, připravuje se na onen
"odoočinek", který Pán vyhrazuje svým služebníkům a přátelům./36/.
Vědomí, že lidská práce je účastí na Božím díle, by mělo pro
niknout - jak učí koncil - i "veškerou každodenní Činnost"• Muži i
ženy, kteří si vydělávají chléb pro sebe i pro rodinu, aby z jejich
práce plynula i přiměřená služba společnosti, právem si mohou myslet,
že svou prací rozvíjejí dílo Stvořitele, že jsou užiteční svým bra
třím a že osobně přispívají k uskutečňování plánu Boží prozřetel
nosti v dějinách /37/.
Je tedy záhodno, aby se tento křesťanský názor na práci stal
soolečným majetkem všech. Je třeba, aby spiritualita práce, zvlášť
v dnešní době, prokázala takovou zralost, jakou vyžaduje napětí a
neklid v lidských myslích a srdcích. "Křesťany ať tedy vůbec nena
padá, Že by stavěli díla, která vytvořili lidé svým^důvtipem a si
lou proti Boží moci, jakoby rozumový tvor byl soupeřem Stvořitele.
Spíše ať jsou přesvědčeni, že vítězství lidského pokolení jsou zna
mením velikosti Boží a plodem jeho nevýslovného úradku. Cím více
však roste moc lidí, tím více se zvětšuje odpovědnost jak jednotliv
ců, tak kolektivů. Z toho je patrno, že křesťanské poselství neodvrací lidi od budování světa, ani je nedohání k zanedbávání blaha
svých bližních, ale spíše je k tomu zavazuje povinností ještě přís
nější."^/
Vědomí, že člověk se prací účastní na díle stvoření, je tou
nejhlubší pohnutkou, abychom zahájili Činorodou činnost v různých
oblastech. V konstituci "Světlo národů" čteme: "Věřící mají uznávat
vnitřní podstatu každého tvora, jako hodnotu a zaměření k oslavě .
Boha,a mají si vzájemně pomáhat i při.časné činnosti k dokonalej
šímu životu, aby svět byl prostoupen duchem Kristovým, aby ve spra
vedlnosti, íáscě a pokoji dosáhl snadněji svého cíle... Jejich od
borné . znalosti ze světských oborů a jejich Činnost, vnitřně povýše
ná Kristovou milostí, ať přispívají k tomu, aby podle řádu daného
Stvořitelem a ve světle jeho Slova byly stvořené hodnoty lidskou
prací, technikou a civilizací rozvijeny./39/

26. Kristus, muž práce.
Tuto pravdu, podle níž se člověk svou prací účastní na díle
Boha, svého Stvořitele, zdůraznil zvláštním způsobem
Jezis Kristus. Tento Ježíš, o němž četní z jeho prvních posluchačů
v Nazaretě říkali celí úžaslí: "Kde se to u něho vzalo? Jaká to
moudrost mu byla dána! Copak to není ten tesař?"/40/ Ježíš opravdu
nejenže hlásal, ale.především svými Činy uskutečňoval evangelium,
slovo věčné moudrosti, jež mu bylo svěřeno. Bylo to proto i "evangeIjum^práce" poněvadž ten, který je hlásal, byl sám trpící člověk, totaz řemeslník, jako Josef z Nazareta /41/. A třebaže v jeho slovech
nenacházíme nijaké zvláštní přikázání o práci - vlastně jednou - když
kmzal, abychom si nedělali příliš starostí o život /42/ - přece jen
,výmluvné svědectví Kristova života. Patří do světa práce, má uznán:r pro lidskou práci a váží si jí. Možno říci i víc: hledí s láskou
dři tuto práci a na její různé projevy, neboť v každém vidí zvláštní .
rys podobnosti Člověka s. 13ohem.jStvořitalom-<i—Ot-c-cm. Iřeřekl^nám: "Můj
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Otec je vinař.•."/43/ a nepředával ve svém učení různými způsoby
onu základní pravdu o práci, která je vyjádřena již v celé tradici
Starého zákona od knihy Geneze?
Ve starozákonních knihách je obsaženo mnoho důkazů na lidskou
práci na různá lidská povolání, např na lékaře /44/, lékárníka /45/,
řemeslníka-umělce /46/, kováře /47/ - slova o něm by se mohla
vztáhnout na práci dnešního hutníka, hrnčíře /48/, rolníka /49/,
učence /50/, plavce /51/, cihláře /52/, hudebníka /53/, pastýře /54/,
rybáře /55/. Jsou známa i krásná slova o ženské práci /56/. Ježíš
Kristus se ve svých podobenstvích o Božím království soustavně od
volával na lidskou práci: např na práci pastýře /57/, rolníka /58/,
l-kaře /59/, rozsévače /60/, pána domu /61/, služebníka /62/, správ
ce /63/, rybáře /64/, obchodníka /65/ a dělníka /66/. Mluví též o
rozličných ženských pracích /67/. Přirovnává, apoštolát k tělesné prá
ci ženců /68/ či rybářů /69/. Mimoto se odvolává i na práci vyklada
telů Písma /70/.
Toto Kristovo učení o práci, založené na příkladu jeho vlast
ního života během let strávených v Nazaretě se zvlášť živě ozývá
v učení apoštola Pavla. Ten je hrdý na svou řemeslnickou.oráči
/byl pravděpodobně stanař/- /71/, kterou si mohl i jako apoštol
sám vydělávat na chléb./72/ Říká: "Ani chleba zadarmo jsme od ni
koho nejedli, ale ve dne v noci jsme se lopotili, abychom nikomu
z vás nebyli na obtíž" /73/. Z toho plynou i jeho pokyny o práci,
jež mají ráz vybídnutí a příkazu. Soluňanům píše: "Takovým lidem,
přikazujeme a vybízíme je ve jménu Pána Ježíše Krista, aby v klidu
pracovali a živili se vlastní prací" /74/.
Připomíná, že"někteří žijí nepořádně a nic nedělaji"/75/, a v téže
spojitosti bez váhání říká: "Kdo nechce pracovat, ať nejí" /76/. V ji
ném úryvku naopak povzbuzuje: "Cokoliv, děláte, delejte ze srdce, jako
by to nebylo lidem, ale Pánu, s vědomím, že jako odměnu dostanete
podíl na jeho království" /77/Vidíme tedy, že učení apoštola národů je zásadně důležité pro morál
ku a spiritualitu lidské práce. Je významným doplňkem onoho velkého,
třebaže jen rozsahem nepatrného "evangelia práce", jež nacházíme
v Kristově životě a podobenstvích, v tom, co Ježíš "konal a. uČil"/78/<
Na základě tohoto jasného světla, plynoucího ze samotného Zdro
je, církev vždy hlásala to, co v současné době vyjadřuje učení II. Va
tikánského koncilu: "Jak lidská činnost z člověka vyvěrá, tak k němu
směřuje. Když Člověk pracuje, nemění jenom věci a společnost, ale
zdokonaluje i sám sebe. Mnohému se přiučí, rozvíjí své schopnosti,
vychází ze sebe a překonává se. Takový růst, je-li mu správně rozu- měno, je vzácnější, než vnější bohatství, které lze nashromáždit...
Toto je tedy zásada nro lidskou činnost: aby podle Božího úradku a
Boží vůle byla v souhlasu s ^ravým dobrem lidského pokolení a pone
chala jednotlivému nebo ve společenství žijícímu člověku možnost pe
čovat o své celkové povolání a naolnit je."/79/
V souvislosti s takovým pojetím hodnot lidské práce, Čili ta
kovéto spirituality práce, plně se vysvětluje to, co na stejném ;
místě čteme v koncilní pastorální konstituci o správném významu po
kroku: "Člověk má větší cenu pro to, co je, než pro to, co ňá. Po
dobně i všechno, co lidé dělají pro dosažení větší spravedlnosti,
širšího bratrství a lidštějšího uspořádání společenských vztahů,
jc cennější než technické pokroky. Tyto pokroky mohou totiž poskyt
nout k povznesení člověka jakoby látku, avšak samy od sebe je usku
tečnit nemohou."/80/
Takové učení o otázce pokroku a rozvoje - tedy o námětu, který
ovládá moderní mentalitu - může být pochopeno jen jako výsledek pro
žívané spirituality lidské práce a pouze na základě takovéto spipirualitv může být uskutečněno a prakticky uplatňováno. Je to učení
a zároveň i oro~ram, mající své kořeny - v ** evangeliil práce".
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27.

Lidská práce ve světle Kristova kříže a zmrtvýchvstání.

Lidská práce má ještě jednu složku, ještě jeden základní rozměr
do nichž hluboce proniká spiritualita založená ňa evangeliu. Každá
práce ať tělesná nebo duševní, je nevyhnutelně spojena s námahou.
Kniha Geneze to vyjadřuje skutečně výstižně tím, že proti sobě sta
ví na jedné straně původní požehnání oráče, obsažené v samotném ta
jemství stvoření a spojení s povýšením člověka jako Božího obrazu
a na druhé straně prokletí, jež se s^bou přinesl hřích: "Budiž ti
prokleta země:, těžce se z ní budeš živit celý svůj život"./81/.
Touto bolestí spojenou s prací je poznamenána lidská pozemská pouť
a je v ní ohlášena i smrt: "V potu tváře budeš jíst svůj chléb, do
kud se nevrátíš do země, neboť jsi prach a do prachu se zase vrá
tíš" /82/. A téměř jako ozvěna těchto slov se vyjadřuje autor knihy
Kazatel: "I pohlédl jsme na všechno, co bylo mýmá rukama vykonáno,
na své klopotné pachtění."/83/ Není na celé zemi žádný Člověk, kte
rý by tato slova nemohl opakovat.
Evangelium pronáší v určitém smyslu i v tomto ohledu své posled
ní slovo v kristově velikonočním tajemství. I tam je třeba podobně
vidět odpověd v těchto těžkých otázkách spirituality lidské práce.
Jeho obsahem je Kristův kříž a poslušnost až k smrti,, kterou pak
Apoštol staví do protikladu k té neposľ;*nosti, jíž jsou od počátku
zatíženy dějiny člověka na zemi./84/ Je v něm obsaženo i Kristovo
povýšení, jenž se po smrti na kříži vrací ke svým učedníkům mocí
buchá svátého ve vzkříšení.
Pot a námaha, jež jsou v nynějším lidském údělu nutně spojeny
s prací, poskytují křesťanovi a každému člověku, jenž je povolán
k následování Krista, možnost, aby se v lásce účastnil na díle,
které Kristus přišel dovršit./85/ Toto díl.o spásy bylo dokonáno
utrpením a smrtí na kříži. Když člověk snáší námahu při oráči ve
spojení s Kristem, který byl pro nás ukřižován, spolupracuje tak
určitým způsobem s Božím Synem na vykoupení lidstva. Tím, že sám
nese každý den kříž /86/ při plnění toho, k čemu je povolán, doka
zuje, že je opravdu Kristovým učedníkem.
Kristus "podstoupil smrt pro všechny nás hříšné. Svým příkladem
nás učí, že je také třeba nést kříž, který tělo a svět klade na bed
ra těm, kdo hledají mír a spravedlnost." Zároveň však Kristus
hsvým zmrtvýchvstáním ustanovený Pánem, jemuž byla dána všecka moc
na nebi i na zemi, mocí svého Ducha dále nyní působí v srdcích li
cí... povzbuzuje, očišťuje a posiluje velkorysé úmysly, jimiž se
lidská rodina snaží zlidštit svůj život a podřídit tomuto cíli ce
lou zemi" /87/.
V lidské práci křesťan nalézá malou část Kristova kříže a přieř?.
se sťejným duchem vykoupení, v jakém Kristus přijal za nás
syuo kříž. Díky světlu, jež z Kristova vzkříšení nám plane, nalézá7,Prd,'l i záblesk nového života a nového dobra, jako by ohlášení
nových nebes a nové země"/82/, na nichž člověk a svět námahou při
prací získávají účast. Právě námahou a nikdy bez ní. To z jedné
D°ťvrzuje, jak nepostradatelný je kříž ve spiritualitě lid
ské práce, na druhé straně však v tomto kříži a námaze je nové dovzniká z práce hluboce pochopené ve všech jejích složkách
Toto nové dobro, plod lidské práce, je až malou součástí oné
"nové země", v níž sídlí spravedlnost? /89/ Jaký má vztah ke Kris
tovu zmrtvýchvstání, je-li pravda, že mnohostranná namáhavost liaské práce je malou částí Kristova kříže? Koncil se snaží odpovéciet
i na tuto otázku a čerpá přitom osvícení ze samotných zdrojů zjeve
ného slov^: "Dostává se nám všech napomenutí, že nic človeku ne
prospěje, kdyby celý svět získal, ale sebe ztratil. /Lk 9>25/
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Očv av<ní nové země však nesmí oslabit, nýbrž spíše povzbudit
úsilí o zvelebení této země, kde rostě ona nová lidská rodina, kte
rá již může noskyťnout jakýsi nástin nového věku. Proto i když je
třeba pečlivě rozlišovat pozemský pokrok od růstu Kristova králov
ství, má přesto velkou důležitost pro Boží království, pokud při
spívá k lepšímu uspořádání lidské společnosti.”/90/
V těchto úvahách věnovaných lidské práci jsme se snažili zdů
raznit vše, co se zdálo nepostradatelným, neboť prací mají na zemi
vzrůstat'nejen "plody našeho.- přičinění", nýbrž i "lidská důstojnost,
bratrství a svoboda”/919/. .Ať každý křesťan, který naslouchá., slovu
živého Boha a spojuje práci š modlitbou, ví, jaké místo zaujímá jeho
práce nejen v pozemském pokroku, ale i v růstu Božího království,'do
něhož jsme všichni zváni mocí Ducha svátého a slovem evangelia.
Na závěr těchto úvah s-řadostí a opravdu ze srdce uděluji vám
všem, ctihodní bratři a milovaní synové'a dceryapoštolské požehná
ní, záruku darů a pomoci nebes.
Tento dokument, který jsem připravil, aby byl zveřejněn 15.
května v rámci 90. výročí encykliky "Rerum novarum”, jsem mohl s ko
nečnou platností přehlédnout až po svém návratu z nemocnice.
Castelgandolfo, 14. září o svátku Povýšení svatého kříže roku
1981, ve třetím roce mého pontifikátu.

JAN
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