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Přetrhané

vztahy

Vynikající básníci dovedou někdy nahmátnout svou básnickou
intuicí samé jádro sociální problematiky. A tak Jan Zahradníček,
který byl nesporně velkým básníkem, charakterizoval naši dobu
ve své sbírce La Saletta těmito slovy :
"....a zatím jejich slova se potloukají
co nejdále od pravdy. "
" Pospíchajíce od ničeho k ničemu
pod stropem oblohy popraskané.11
Útěk od pravdy o tom , co je člověk a co je lidská společ
nost, znamená nutně iltŠk od základů spravedlnosti, nebot nauka
o člověku a nauka o spravedlnosti se nedají oddělovat bez tra
gických následků. A těmito následky jsou přetrhané lidské vz
tahy, rozklad společnosti opravdu lidské, a poněvadž člověk Je
tvorem společenským, znamená takový rozklad odlidštění společ
nosti. To je pak ta popraskaná obloha, pod kterou žije národ.
Vynikající filosof J.Maritain psal v této souvislosti^o růz
ných historických klimatech, která vznikají a zanikají a jed
no přichází po druhém. My nyní žijeme v doznívání jednoho hi
storického klimatu, tedy v době, kdy končí jedna éra a kdy je
nutno na jejích troskách začít budovat společnost novou, oprav
du lidskou, která nebude společností odlidštěnou, tedy nebude
společností přetrhaných lidských vztahů.
Žijeme v době doznívání jedné^éry, jejíž historie rozkladu
je dlouhá a velmi zajímavá. Staré rozkladné tendence totiž do
spívají ke katastrofálním logickým důsledkům; mnohým se ote
vírají oči a vidí absurdnost konců této cesty, která byla kdy
si tak honosně vyhlašována a propagována. Zdá se, že nebylo ji
ného léku pro pobloudilou mysl než ten,abychom přišli až na
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konec této cesty,kde se otevírá závratná propast ztroskotanosti a beznaděje. A to vše nutí k hledání cesty nové*
V této naší zajímavé době dozrávají důsledky nebezpečného
procesu odtrhávání politiky od etiky,jako kdyb^r v politice šlo
jen o pouhé mocenské zápolení,které by mělo řešit všechny pro
blémy. Poněvadž však zdravý lidský rozum odmítnul přijmout jas
nou zásadu odtržení politiky od etiky,pochodovalo se na této
cestě rozkladu pod lákavými hesly a honosnými prapory faleš
ných filosofií*
Proces odtrhávání politiky od opravdové etiky trvá jiJs _ně—
kolik století a my nyní žijeme v době jeho vyvrcholení,kdy mů
žeme ochutnávat trpké ovoce falešných myšlenkových systémů,ovo
ce fašismu,nacismu,kolektivismu všech odstínů a ne v poslední
řadě také ovoce liberalismu. V této souvislosti je velmi vhod
né připomenout,že Svatý Otec Jan Pavel II® prohlásil slavnost
ně 20.února 1984 devadesát francouzských mučedníků za blaho
slavené. Tito hrdinové obětovali svou časnou existenci,tedy svůj
pozemský život,pro katolickou víru za Francouzské revoluce. A
již dříve prohlásil Benedikt XV. za blahoslavené 191 pařížských
obětí Francouzské revoluce.
V této souvislosti je nutno připomenout,že jedním z ideových
otců Francouzské revoluce byl Jean Jacques Rousseau,který^hlá
sal nutnost návratu k jakémusi přírodnímu stavu primitivního
člověka, který prý byl od přírody dobrý,ale společnost prý^ho
zkazila. V této nauce není ani zmínky o prvotním hříchutnášich
prarodičů a o jeho následcích, a předpokládá se,že člověk kdysi
žil v jakémsi stavu přirozeném,aniž by se rozlišovala přiroze
nost zvířecí a lidská a aniž by se bralo v úvahu,že člověk od
svého počátku žil ve sféře přirozené i nadpřirozené. A nikdo se
ani nepokouší vysvětlit základní rozpor,jak totiž bylo vůbec
možné,aby dobrého člověka zkazila společnost dobrých lidí.Roz
víjí se dále teorie o generální vůli lidu,která je nejvyšším
zákonem, a zase se ignoruje skutečnost,že naš© lidská^vůle je
nakloněna ke zlému.Je to tedy nauka,která neví,co je člověk.
Anglický myslitel John Stuart Mill hlásal v polovině deva
tenáctého století také nové pojetí svobody,podle kterého je prý
člověk absolutním pánem sebe a jeho svoboda je omezena jen oh
ledem na svobodu jiných a snahou jiným neubližovat. To vše zna
mená, že pojetí svobody a demokracie bylo odtrženo od desatera,
od křestanské etiky,která hlásá také povinnosti,zejména povin
nost milovat Boha nade všechno a bližního jako sebe.
Tyto teorie,které znamenají odkřesíanění veřejného života,
byly hlásány kdysi v našich školách a měly tragické důsledky
v životě politickém i hospodářském. Nelze pochybovat o tom,že
vůle lidu má vládnout v republice,ale má to být vůle a nikoli
zvůle. Podle křesíanské nauky má jít vůle za tím,co jí rozum
předkládá jako správné a dobré. A ten rozum může za pomocí mi
losti Boží poznávat zásady přirozené etiky a také Bohem zjeve
nou pravdu a za tím vším má jít ta lidská vůle.Bez milosti Bo
ží to ovšem možné není. Taková vůle se pak projevuje jako křestanská láska k bližnímu.
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Jestliže se přetrhnou vztahy mezi rozumem a jím poznávaným
etickým řádem na jedné straně a vůlí na druhé straně,pak jsme
v oblasti zvůle,anarchie a bezohledného boje o moc politickou
a hospodářskou,
Jiz pohanský filosof Aristoteles a po něm křesíanští filo
sof ové ,ze jména svátý Tomáš Aquinský,hlásali,že politika je v
podstatě etikou aplikovanou na společenské problémy. To tedy
znamená,že demokracie potřebuje inspirace evangelia. A ta in
spirace dnes v mnoha zemích chybí.
Politika,která s e odtrhla od etiky,nemůže zavádět pořádek
do lidských vztahů.Křesíanská etika má dvě hlavní odvětví,jed
no pojednává o mém vztahu k Bohu a druhé o mém vztahu k bliž
nímu a ke společnosti,tato dvě odvětví se však také nemohou
odtrhávat,poněvadž spolu podstatně souvisí.Mohu totiž okrádat
jednotlivce i společnost,což vše narušuje také mé vztahy k Bo
hu. Tím se dá vysvětlit, proč se vlastně politika odtrhla od
etiky. Je to proto,že se mé vztahy k Bohu začaly značně porušo
vat, odtrhla se etika od mého soukromého života, a tím se také
narušily vztahy etiky a života společnosti.Jde přece o společ
nost lidskou.
Výklad etických vztahů k bližnímu a ke společnosti obsahu
je sociální etika,kterou se zabývají zejména papežské sociál
ní encykliky a Pastorální konstituce druhého vatikánského kon
cilu 0 Církvi v moderním světě. Tyto dokumenty zdůrazňují nut
nost reformy institucí i reformy mravů,což je program velmi
realistický,neboí i nejlepší lidské instituce mohou zkazit zko
rumpovaní lidé. Tato sociální etika používá nejen argumentů
theologických,ale i argumentů přirozeného práva,které je poznatelné lidským rozumem, a proto na reformách institucí mohou
a mají spolupracovat katolíci i s nekatolíky.
Reformu mravů jako předpoklad pro reformu institucí a jako
předpoklad osvobození od nelidských institucí zdůraznila i
Panna Maria ve Patimě v r.1917,kde předpověděla obrácení Ruska.
A ta doba se blíží, a je proto nutno uvažovat o budování křesíanské společnosti.
II
Boje o stíny
Plato i Menander zachovali starou řeckou pověst o sporu o
oslí stín. Bohatý cestující jel pouští na najatém oslu a dopro
vázel ho majitel onoho osla. Když se zastavili,aby si odpočinu
li,chtěl si bohatý cestující sednout do stínu osla,aby se chrá
nil před slunečním žárem. Majitel osla to však nechtěl dovolit
a namítal,že cestující si najal jen osla, a ne jeho stín. Na
stala vzrušená hádka a pak divoký zápas. Oba zemřeli na poušti
následkem zranění,která si způsobili,a tak nedosáhli cíle své
cesty, a osel se někam zatoulal a nikdo ho již neuviděl.
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Nepolitických pouštích naší doby bylo již mnoho bojů o os
lí stíny,na živého tvora se však zapomínalo a stín jeho existence^býval předmětem mnoha krvavých sporů. A tak politické pouště
světa jsou pokryty padlými bojovníkyp příjemný stín kapitálo
vých zisků,mocenských pozic a o falešné a nelidské ideové sou
stavy a o pochybnou slávu a národní prestiž,zatímco pravý cíl
politického úsilí,kterým má být obecné dobro všech občanů, se
z velképásti opomíjí. Bojuje se o stíny a pravé hodnoty mizí
na bojištích pouští nelidskosti.
Svatý Tomáš Aquinský,který je ve ^filosofii představitelem
křesťanského realismu,učil,že lidské poznávání začíná smyslovým
poznáváním jednotlivostí a že z těchto smyslových poznatků lid
ský rozum pak tvoří obecné pojmy. Později vznikaly filosofické
systémy,které bu5 přehlížely důležitost poznávání smyslového ne
bo rozumového. Descartes zdůrazňoval poznávání rozumové tak jed
nostranně,že se pak lidské poznání ztotožňovalo značně s bezsmyslovým poznáním andělů. Byl to útěk od reality člověka. Kant
jak šel tak daleko,že lidské ideje téměř ztotožnil s ideami Bo
žími, a tak se lidské ideje podle Kanta staly měřítkem skuteč
nosti,která prý ve své podstatě je pro člověka nepoznátelná.Sku
tečnost světa se tedy podle Kanta točila kolem lidského rozumu,
místo toho,aby rozum, šel za skutečností.
Tím byl popřen ol^ektivně daný světový řád a člověk si začal
vytvářet svůj vlastní svět idejí,který byl z velké části světem
pouhých stínů opravdové skutečnosti. Funkce politické společ
nosti a státu se již neodvozovala z lidské přirozenosti a je
jich potřeb. Stát již nebyl pro člověka,ale člověk byl pro stát,
a tak přišla doba státního absolutismu.
Druhý směr zdůrazňoval smyslové poznání jednotlivostí,tedy
vnějších jevů smyslově poznátelných. Velký vliv na lidské myš
lení měl také rozvoj přírodních věd,které objevovaly pevnou zá
konitost jevů fyzikálních a chemických.Vznikla také nová věda
o společnosti,zvaná sociologie, a její zakladatel August Comte
usiloval o objevení pevné zákonitosti společenského dění,která
by byla obdobná pevné zákonitosti přírodovědecké. Comte chtěl
vytvořit jakousi sociální fyziku. V této myšlenkové soustavě
pak již nebylo místa jro svobodnou vůli,pro Boží přikázání,pro
Boží milost a pro odvěký zápas dobra se zlem v pojetí křesťan
ském.
V této myšlenkové atmosféře vznikaly dva základní politické
proudy,to jest individualistický liberalismus na jedné straně
a kolektivismus na straně druhé. Oba směry jsou gopřením kře
sťanské nauky o člověku. Liberalismus hlásal téměř absolutní
svobodu člověka,což mělo mimo jiné i katastrofální důsledky v
hospodářském životě. Je-li totiž zaměstnavatel téměř absolutně
svobodným člověkem,pak může vykořisťovat své zaměstnance a mů
že jim platit jen takovou mzdu,aby nezemřeli hladem. Zisk a ne
potřeby člověka se stal převážně výhradným cílem hospodářského
dění. Tento myšlenkový směr podporoval rozvoj moderní vědy,zva
né ekonomika, která se také pokoušela objevovat pevnou zákoni
tost hospodářského života,podobající se zákonitosti přírodově
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decké. A jedním z těchto zákonů hospodářského života byl zá
kon volné soutěže,kde vítězil bezohledným způsobem hospodářsky
silnější,jako kdyby neexistovala sociální spravedlnost s ohle
dy na lidskou osobnost,stvořenou k obrazu Božímu.Člověk se stal
pouhým výrobním nástrojem.
Zdůrazňuji,že zde nechci zlehčovat důležitost sociologie a
ekonomiky,kritizuj i pouze vadné uzávěry,které se z poznatků obou věd dělaly v praxi a často i v teorii.
Reakcí na individualistický liberalismus,který přinesl vykořisiování hospodářsky slabých,byl kolektivismus,ke kterému patří
všechny^odrůd^ socialismu.Individualidickému liberalismu se v
hospodářském životě začalo říkat kapitalismus,což byl systém
vlád^ majitelů velkého soukromého kapitálu v naprosto svobodné
soutěži.
V Anglii bylo používáno i práce dětí v textilních továrnách
i v dolech, a to i v nočních směnách. Za velký pokrok se pova
žovalo omezení dětské práce vládním nařízením na desat hodin den
ně a zákaz práce noční. Kominíci nepoužívali při vymetání komí
nů kartáčů na dlouhých lánech,ale zaměstnávali mladé chlapce,
kteří za mizernou odměnu lozili do komínů a tam je čistili ruč
ními kartáči.
Rozdělené křesťanstvo bohužel nebylo schopno se vypořádat s
problémem na základě sociální etiky. Vznikaly různé socialistic
ké nauky a pak Karel Marx vytvořil svou revoluční teorii.Soci
alistickým teoretikům bylo jasné,že se velkého soukromého vlast
nictví zneužívalo k útlaku a vykořisťování,tito myslitelé však
nerozlišovali dvě věci: soukromé vlastnictví a zneužívání sou
kromého vlastnictví.A tak hledali lék v kolektivismu,ve stát
ním vlastnictví výrobních prostředků, a neuvědomovali si,že hlá
sají vlastně státní kapitalismus.
A tak materialismus soukromého kapitálu byl postaven groti
materialismu kapitálu státního,který se ukázal jako největší
vykořisťovatel a utlačovatel lidstva. I když se soukromý kapi
talismus velmi zmírnil a vytvořil v mnoha zemích velký blahobyt
širokých vrstev,jeho filosofická základna křesťanská není a vy
kořisťování úplně odstraněno nebylo0 Proto máme nyní na světové
scéně dva soupeře, dva bojovníky o stíny nelidských ideologií,
ideologií materialistických.
J.Maritain psal výstižně o dvou druzích humanismu, o huma
nismu človškostředném a humanismu bohostředném,kterému se říká
také humanismus křesťanský,nebo též integrální,to jest celostní.
Humanismus člavekostředný chápe člověka jako tvora ve sféře pou
ze přirozené,zatímco bohostředný humanismus uznává sice sféru
přirozenou,ale vidí také nadpřirozenou sféru lidského života.
Vidí tedy člověka v jeho celistvosti.
Naším historickým posláním je ukončit boj o stíny ideologie
individualistického liberalismu a materialistického kolekti
vismu a začít budovat nový sociální řád na zásadách bohostřed-
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ného humanismu,tedy humanismu celostního,který vidí lidské po
třeby přirozené i nadpřirozené.Musíme se tedy vrátit od stínů
k opravdovému člověku.
III
Důstojnost lidské práce
Jedním z hlavních problémů našeho rozděleného,odkřesíaněného světa a světa odlidštěného je otázka důstojnosti lidské prá
ce. 0 tom,jak lidská práce byla zbavena důstojnosti,svědčí slo
va básníkova. Lékařský rentgen proniká pod povrch,ale je stále
v oblasti^jevů pozorovatelných a měřitelných,rentgen básnické
intuice však múze jít až na samé kořeny lidské problematiky.
" Co vidím,dělníku,to tvoje plíce jsou.
Fabrika ti je popsala dýmem a sazemi.
Slyším v nich svištění transmis a stroje,které řvou,
že chudý jen dřinu má na zemi.
Co vidím,dělníku,to tvoje plíce jsou,
prožrané hladem a tuberkulosou.
Umřeš...o
I tuto tíhu,lékaři, já znám.
Však hlouběji,ke dnu těla prosvěíte mi!
Nej těžší břímě naleznete tam.
Sotva je unáším. A jsem si jist,
až vypadne,že rozkymácí zemi.
Nejhlouběji,chudý,vidím nenávist.”
Jestliže podle tohoto citátu z básně Jiřího Wolkera U rent
genu je u kořenů problematiky lidské práce nenávist, a nikoli
láska,pak se lidstvo přibližuje až k samému pokraji propasti .
Ano,pod povrchem lidských činů je láska nebo nenávist,ctnost
neb neřest,pravda neb lež,spravedlnost neb bezpráví.Láska,prav
da ,spravedlnost a ostatní ctnosti jsou životodárné zdroje,kte
ré udržují společnost v jednotě a správném chodu. Nenávist,lež,
nespravedlnost a jiné neřesti jsou prvky rozkladné,které vydá
vají tragické svědectví o situaci naší doby. Extrémní kolektivismus zvolil za svůj program třídní boj, tedy nenávist, a my
dnes vidíme naprosto jasně,že na nenávisti sevlidská společnost
budovat nedá.A na druhé straně se stále uplatňují zbytky hospo
dářského liberalismu,jehož hlavním cílem je zisk. Je však cesta
třetí,cesta křesíanská.
Na vykořisíování člověka soukromým kapitálem reagovali ex
trémní kolektivisté novou etikou práce,etikou falešnou, a do
konce i jakousi falešnou mystikou gráce. Zneužití práce vyvr
cholilo ,odlidštění práce se vystupňovalo a vykořisíování člo
věka soukromým kapitálem bylo nahrazeno vykořisíováním člově
ka kapitálem státním,který se ukázal jako vykořisíovatel nej
horší.
Křesíanské pojetí práce má nesmírné hloubky duchovní a mů
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že být mohutným inspiračním zdrojem při budování nového a
spravedlivého sociálního řádu a v přípravách nového historic
kého klimatu na zásadách křesíanského humanismu. A tohoto mo
hutného inspiračního zdroje je mimořádně potřeba právě v této
zmatené době,kdy mnoho lidí již ztrácí naději. Máme-li odstra
nit nelidskou situaci,kdy dělník je snižován na pouhý prostře
dek ve výrobním procesu hospodářského liberalismu i kolektivismu,pak naše úsilí o společenskou nápravu musí jít až na samé
kořeny zla. A těch kořenů zla se většinou nedotýkají zmíněné
stranické ideologie.
Na práci je nutno se dívat ze dvou hledisek,individuálního
a sociálního,a proto má práce povahu a funkci individuální a
sociální. Je totiž jednak zdrojem výživy jednotlivců a rodin,
a jednak má sloužit celé lidské společnosti. Obě tato hlediska
mají svou složku mravní. Tragická nevyváŽenost hlediska indi
viduálního a sociálního a neméně tragické odtržení práce od
mravních hodnot vedou nutně ke katastrofálním důsledkům soci
álním, kulturním a politickým. Otázka lidské práce souvisí s
otázkou,co je člověk 8 jaký je smysl jeho života. Nevímeyli,
co je člověk a jaký je smysl jeho života,pak nemůžeme řešit
úspěšně problematiku dehumanizace lidské práce.
Bůh nechal přírodu v určitém smyslu nedokončenou a povolal
člověka,kterého stvořil k svému obrazu,aby on jako lidský tvůr
ce spolupracoval se Stvořitelem, a tím dokončoval a posvěcoval
svou prací dílo stvoření. Svými úmysly,trpělivostí a oběta
vostí dělá člověk z práce školu ctností,jestliže se práci dá
vají nadpřirozené motivy. Tím pak práce dostává nový^význam a
nový smysl a dobře vykonaná práce je před Bohem rovná,neboí
dělání i malých věcí s láskou,trpělivostí a^dobrým úmyslem se
stává novým mravním heroismem. Pracovní potíže s problémy se
mají nejen řešit,ale i obětovat 8 mají být i látkou k rozhovo
ru s Božským Dělníkem z Nazareta,který pracoval jeko tesař, k
rozhovoru,který je opravdovou modlitbou. A takto vykonaná prá
ce se stává také modlitbou, a tím pak získává člověkovou pra
cí hodnoty věčné. Křesíanská mystika práce musí vystřídat fal^.ešnou mystiku kolektivistickou a liberalistickou. Povrchní
řešení nestačí a pouhé organizační reformy nevedou k cílio
Každý dělník má být zapojen jeko žárovka na zdroj energie,
v tomto případě na absolutní zdroj energie duchovní, a toto^
lidské energetické nap_etí má procházet^transformátorem kříže
Kristova,který může proměňovat hodnoty časné na hodnoty věčné.
Bez zapojení na tento životodárný zdroj energie je opravdová
obroda společnosti nemožná. Pak jen jedno otroctví vystřídá
otroctví systému nového v nesmyslných krvavých revolučních
zvratech.
Tajemné sestoupení věčnosti do naší časnosti a absolutna
do našeho lidského relativná znamená,že máme chápat každou
životní situaci,tedy i situaci sociální a politickou,jako Boží
výzvu k určitým ctnostem, k určitému poslání v naší době,pos
lání přirozenému i nadpřirozenému, k oběti i k meditativní mod
litbě, k reformě mravů i institucí. To vše se nesmí dít v du
chu pasivity,tolerování nespravedlnosti a odlidštění,ale v du
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chu tvůrčí lásky^k bližnímu,která se stává privilegovaným
zdrojem ustavičného úsilí o větší spravedlnost a o zlepšová
ní sociálního,hospodářského a politického řádu ve službách
společnosti,to jest ve službách všem občanům, a tím také k
ustavičné spolupráci se Stvořitelem. Prací přispíváme ke zlep
šení ^sociálních podmínek,ke zvyšování životní úrovně i kul
turní úrovně, a tím ke zlepšování a posvěcování sebe sama a
celé společnosti.
Poněvadž člověk svým tvůrčím úsilím a svou duchovností po
zdvihuje sebe i společnost a celý vnější svět k vyšším nehmot
ným rovinám a k tvoření hodnot nejen casných,ale i věčných,
převyšuje lidská osobnost se svým nadpřirozeným cílem celý
vesmír. Z těchto důvodů přísluší lidské práci velká důstojnost,
a to i práci manuální, a proto se musí tomuto důstojnému p r a 
cujícímu člověku poskytnout možnost plného rozvoje ve sféře^
hospodářské,sociální,kulturní,politické i mravní,ve sféře při
rozené i nadpřirozené. A to vše je nemožně,když se člověk stá
vá pouhým nástrojem výrobním a pouhým spotřebujícím živočichem.
IV
Práce jako ustavující složka sociálního řádu
Povahu práce jako základní složky lidského společenského
života vystihnul Jiří Wolker ve své básni Balada o očích
topičových:
”Antonín rukama ,jež nad oheň ztuhly,
přikládá plnou logatu uhlí,
a že jenom z člověka světlo se rodí,
tak za uhlím vždy kus očí svých hodí
a oči ty jasné a modré jak květiny
v praméncích drátů nad městem plují,
v kavárnách, v divadlech,nejraději nad stolem rodiny
v radostná světla se rozsvěcují”.
Osobní práce dělníkova přispívá k utváření života společ
nosti, k jejímu rozvoji,jakož i k rekreaci občanů. K práci ma
nuální přistupuj® práce vědecká,organizační a administrativní,
a ne v poslední řadě i práce vychovatelů, a bez těchto pracov
ních výkonů by nemohla moderní společnost ani existovat. Práce
je tedy ustavující složkou lidského společenského života,usta
vující složkou sociálního řádu.
Svatý Otec Jan Pavel II.zdůraznil význam lidské práce ve
své encyklice 0 lidské práci / Laborem exercens / zejména tím,
že jí přiznal primát před kapitálem,neboť práce je příčinou
účinnou v hospodářském životě,zatímco kapitál je jen příčinou
nástrojnou. Tato přednost lidské práce před kapitálem souvisí
s otázkou důstojnosti lidské osoby,která byla stvořena k obra
zu Božímu, a proto nemůže být pouhým nástrojem. Tuto skutečnost
si musíme připomínat stále,máme-li pochopit,jaký je rozdíl me
zi křesťanským a materialistickým pojetím práč®.
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Výrobní proces je nutno přizpůsobit potřebám lidské při
rozenosti a má těmto potřebám sloužit tak,aby se člověk stal
ústředním bodem výroby a celého života hospodářského a soci
álního. Proto práce musí být odměňována tak,aby podle možností
měla celá rodina slušný život. Pracovní podmínky mají být ta
kové,aby nesnižovaly lidskou důstojnost pracujícího člóvěka a
aby nevedly k dehumanizaci,vykořisťování a zotročovánío
Žádný kolektiv a žádný společenský útvar,nižší ani vyšší,
tedy ani stát,nesmějí pohlcovat lidskou osobu tím,že by z ní
bylo děláno jen jakési kolečko ve společenském stroji. Žádný
kolektiv nesmí omezovat plný rozvoj lidské osoby,sle má jej
umožňovat a podporovat, a proto každý kolektivismus je v^rozporu s křesíanskou etikou a nemůže být přijat jako společenský
systém opravdu lidský. Na druhé straně naprostá svoboda v^systénru hospodářského liberalismu vede ke svobodě pouze menšího
počtu hospodářsky silných občanů, a tedy k utlačování^a vykořislování hospodářsky slabých.Takové poměry pak byly živnou
půdou pro diktaturu levicovou neb pravicovou. Liberalismus ne
ní tedy také systémem opravdu lidským.
Z toho všeho můžeme udělat uzávěr,že lidská práce v systé
mu kolektivistickém i v systému liberalistickém není ^a nemůže
být ustavující složkou sociálního řádu opravdu lidského.
Vykořisťování a veškeré formy dehumanizace jsou projevem
nespravedlnosti a praktické důsledky se projevují tím,ze lidé,
zbavení důstojnosti v'situacích bez naděje na zlepšení,sahají
v zoufalství k násilí, k revoluci, a stávají se snadno nástro
ji profešionálních revolucionářů a budovatelů nových forem
otroctví. To pak není budováním sociálního řádu,ale jeho ni
čením.
Svatý Pavel píše ve svém listě k Soluňanům naprosto jas
ně :"Kdo nechce pracovat,aí nejí t” Práce je tedy mravní po
vinností a křesíanská sociální etika hlásá,že člověk má pra
covat také proto,aby měl určitý majetek, a tím i možnost po
máhat potřebným, a konat tak skutky milosrdenství. Lidská prá
ce v systému,který umožňuje budování rodinného majetku, se stá
vá stabilizační silou celé společnosti a ustavující složkou
sociálního řádu.
Pracující člověk,stvořený k tomu,aby byl obrazem Božím a
spolupracovníkem Stvořitelovým,má právo na ochranu,má tedy
určitá nezadatelná práva,která mu nesmí odejmout ani stát.
Tato nezadatelná práva má nejen dělník,ale také každý duševní
pracovník,nejen zaměstnanec,ale také každý pracovník samostat
ný. Domnívám se,že nejlepší výčet lidských práv pracující osoby podal J.Maritain, a že právě na těchto právech je třeba
budovat nový sociální a hospodářský řád.
Zatím jen stručně uvedu jednotlivá práva pracující osoby.
1.Právo svobodně volit práci.Toto právo bývá silně omezováno
v systémech diktátorských,zejména také tím,že praktikujícímu
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křesíanu je znemožněn přístup k vyššímu vzdělání. 2.Právo
svobodně tvořit odborové organizace a právo na to,aby každý
dělník a každý pracující byl považován za sociálně dospělého.
Odborové organizace ve všech diktátorských zemích nejsou svo
bodné, ale jsou ve skutečnosti orgánem diktátorské strany.
3.Právo odborových organizací a hospodářských skupin a pra
covních skupin na svobodu a autonomii. Autonomie hospodář
ských skupin je jednou z hlavních zásad křěsíanského sociál
ního řádu. 4.Právo na spravedlivou mzdu. 5*Právo na práci.
6.Tam,kde $ ohledem na úroveň vzdělanosti a společenské vyspě
losti je to možné,právo nahradit aspoň částečně mzdový systém
partnérstvím,což znamená právo na spoluvlastnictví větších pod
niků a právo, na spolupůsobení,nebo spolupečování, a právo na
pracovní titul,který opravňuje zaměstnance získávat a vlastnit
zaměstnanecké akcie. 7 * Právo na sociální pomoc,na sociální po
jištění pro případ nemoci,invalidity a stáří a právo na sociál
ní bezpečnost. 8.Právo podílet se podle možností společnosti
na základních statcích civilizace,hmotných i duchovních, a někdy podle možností a situace i zdarma,jako na příklad školy pro
děti,léčení pro nemajetné penzisty atd.
Těmto právům odpovídají ovšem povinnosti,zejména povinnost
poctivě pracovat a zacházet šetrne se zařízením podniku. 0 těch
to povinnostech mluví neradi politikové a programy stran se o
nich nezmiňují.Jen práce spojená s právy a povinnostmi může být
ustavující složkou sociálního řádu.
Pouze na těchto základech je možno budovat novou opravdu
lidskou společnost. Pouhé mocenské zvraty nestačí, i když jsou
často velmi nutné, je to však program polovičatý,neboí jen dů
kladná přeměna občanů a společnosti pomůže, jinými slovy jen
reforma institucí i mravů může vést k cíli. A tohoto cíle je
možno dosáhnout jen novou spiritualitou práce,^a pokud možno
i novou mystikou práce,která by nahradila falešnou mystiku ma
terialistickou. Pouhé plánování bezduchých reforem institucí,i těch technicky nejdokonalejších,je programem okleštěným,de
formovaným a dehumanizováným,je to velká a nebezpečná iluze.
V
Podnik
Kristiánova legenda "Život a -umučení svátého Václava a je
ho báby Ludmily1’ vypráví o tom,jak svátý Václav chodil v noci
na své pole spolu se svým druhem,tam žal pšenici,nosil ji do
mů,rozemílal zrní ručním mlýnkem,nosil vodu a pekl hostie pro
mše svaté. Pracoval také na své vinici,trhal hrozny,mačkal je
a vyráběl tak víno pro mše svaté. On měl pochopení pro mysti
ku práce.
Toto hospodářské podnikání Václavovo má opravdu hluboký
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smysl a může nám i dnes objasnit základní problematiku podniku.
Svatý Václav pracoval se svým oblíbeným druhem,se kterým si ji
sté dobře rozuměl,byla to tedy ukázka vzorně spolupráce v pod
nikání. Václav měl své pole,dal tedy do podnikání své výrobní
prostředky,ale přispíval také svou prací. A svého věrného slu
žebníka jistě nevykořisíoval. Svatý Václav byl ovšem také kní
žetem, tedy panovníkem, a každý ví,ze vláda upravuje vždy pod- '
minky pro podnikání. A Václav byl v tomto případě také ředite
lem onoho malého podnikání,ve kterém byly zastoupeny Čtyři pr
vky : práce,výrobní prostředky,řízení podniku a vládní působe
ní. Tyto čtyři prvky byly spojeny v harmonický celekvtak,že kaž'
dý prvek měl svou vlastní funkci, a tu harmonii umožňoval mrav
ní řád,kterému bylo vše podřízeno. Tento soulad v pracovním úsilí měl dva cíle,které b^ly také dán^; oním mravním řádem. Toto
malé podnikání mělo přispívat k oslavě Boží,sloužilo tedy Bohu.
Sloužilo ovšem také lidem,kteří pak přistupovali k svátému při
jímání.
Tak jako při mši svaté,tak i v tomto společném úsilí svá
tého Václava a jeho druha,je možno pozorovat tři období. Prá
ce,vykonaná s určitým úmyslem,byla obětováním,výsledky tako
vého úsilí byly proměněny tak,že pracovníci získali zásluhy pro
věčnost,kde pak přijde ono věčné "požívání Boha",ono velké při
jímání. Každé podnikání probíhá tedy jednak v řádu přirozeném,
to jest v řádu hospodářském a sociálním, a jednak v řádu mrav
ním a v oblasti nadpřirozené.
Podnik má být proto školou ctností, a o to jistě také svá
tému Václavovi šlo. Proto neváhám říct,že naše svatováclavská
tradice je tak bohatá,že málo národů dostalo pro svůj histo
rický začátek tolik pokladů. Ty velké národní hřivny však ne
byly vždy rozmnožovány,vše se odtrhlo od řádu daného Bohem a
místo harmonické spolupráce za určitým cílem přišel zhoubný
boj práce s kapitálem a kapitálu s prací a také boj moci vlád
ní se soukromým podnikáním.
Je třeba zdůraznit,že podnik je především sdružením osob,
to jest svobodných lidských tvorů, a to za účelem výroby,neb
obchodu a služeb. Poněvadž to,čím člověk je,je více než to,
co člověk vlastní,musí řád věcí sloužit řádu osob,neboí Člo
věk je důležitější než kapitál. Proto podnikání má sloužit člo
věku. Význam lidské práce,zejména také zlepšování výrobních
metod,úsilí o nové vynálezy a technologický pokrok,je nespor
ně důležitým činitelem ve zvyšování produktivity i ve vzrůstu
zisku,proto lidské zájmy práce převyšují zájmy kapitálu,kte
rý je ovšem jinak nezbytnou složkou každého podnikání.
Třídní boj je velmi zhoubný a měl by být proto nahrazen
spoluprací sociálních partnerů v podniku,což ovšem předpoklá
dá tvůrčí zájem všech zaměstnanců,oněch spolubudovatelů pod
niku i celkového hospodářského rozvoje společnosti,tedy tvůr
čí ^zájem o obecné dobro celku* To však není dobře možné bez
pořádné výchovy občanů,bez životní školy ctností. Poněvadž
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lidská přirozenost je raněna prvotním hříchem a je nakloněna
ke zlému,budou v hospodářském a sociálním životě konflikty
zájmů nevyhnutelné, a proto je třeba vytvořit institucionální
způsob mírového řešení takových konfliktů a přispívat tak k
posilování^spolupráce.
Dosud většinou kapitál najímal práci,bude však třeba umož
nit zvláštním zákonodárstvím,aby práce,tedy skupina odborníků
a zručných pracovníků,mohla najímat kapitál. Jde o nový typ
obchodní společnosti,kde odbornost a zručnost podílníků práce
bude^největší zárukou kapitálových zisků, a tím tedy nejúsněšnější nabídkou pro možné investování. Tím budou také značné
zajištěny zisky pracovniků,bude ovšem nutné ,bude velmi nut
né, aby i podílníci práce v takovém systému podnikání nesli
také finanční rizika v omezeném rozsahu. Pomoc v případě tako
vých ztrát by mohly poskytnout některé zaměstnanecké fondy.
Zaměstnanecká smlouva není systémem špatným,ale měla by se
podle možností doplňovat některými prvky smouvy společenské
u větších podniků, a to zejména zaváděním zaměstnaneckých ak
cií. Tímto způsobem se bude utvářet nový typ pracovní smlouvy
a nové pracovní právo,které bude uskutečňovat zásady celostního humanismu v našich poměrech. Občan pak bude opravdu ži
vou buňkou v živé společnosti a zdrojem nové sociálni dyna
miky.
Zaměstnanci oodniku mají jednak povinnost poctivě pracovat
a jednak celou řadu práv,kterým budeme říkat právo na spolu
působení neb spolupecování zaměstnanců. V každém podniku,kte
rý zaměstnává na příklad více než pět zaměstnanců,se vytvoří
závodní rada,která je orgánem uplatňování práv na spolupůso
bení,které se skládá z těchto tří dílčích práv: 1.právo spolu
rozhodovat v určitých záležitostech,2.právo na informace a
3. právo podávat návrhy a doporučení.
1. Právo spolurozhodovat má závodní rada v těchto případech
a. V sociálních problémech,jsko na příklad začátek a konec
práce,pracovní přestávky,doba a místo výplaty,pořadí dovole
ných a jejich roční doba,otázky podnikového a odborného škole
ní zaměstnanců,pravidla pro chování zaměstnanců v pracovní do
bě,úkolová práce,zavádění remuneračních systémů,úrazová zábra
na, ochrana zdraví a hygienická zařízení. Velká část těchto pro
blémů se obyčejně řeší obecně státním zákonem,jakož i kolek
tivní /tarifní/ dohodou,zde však jde o to,jak se mají tyto obecné předpisy aplikovat na dané poměry jednotlivého podniku.
b 0 V zaměstnaneckých problémech,zejména přijímání,propou
štění ,zařazování a přeřazení zaměstnanců. I toto spolurozhodo
vání zaměstnanců v zaměstnaneckých problémech se uskutečňuje
v rámci daných zákonů a kolektivních dohod.
2. Právo na informace.Závodní rada zvolí hospodářský výbor,
který má právo být informován o hospodářském stavu podniku a
o celkových hospodářských problémech s výjimkou obchodních,
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výrobních a technologických tajemství. Právo na informace je
spojeno s povinností členů hospodářského výboru mlčet o získa
ných informacích,zejména o schopnosti podniku úspěšně soutěžit
na trhu.Rovněž jsou vázání mlčenlivostí o výrobních a pracov
ních metodách, o výrobním programu a o výrobní a trhové situ
aci.
3.
Právo podávat návrhy a doporučení patří také k právům
závodní rady na spolupůsobení. Nesmíme zapomínat,že závodní
rada je volena zaměstnanci a podává jim na závodní schůzi in
formace o své činnosti a debatuje s nimi o všech problémech.
Hospodářský výbor však informace na závodní schůzi nepodává.
VI
Podnik.Část 2
Řecký filosof Sokrates,který stál u základů evropské civi
lizace, se proslavil svými rozhovory,ve kterých promyšlenými
otázkami nutil lidi k přemýšlení,zejména však k tomu,aby lo
gickým rozborem situací a rozumovými uzávěry prohlubovali a
opravovali své zaběhané představy o společnosti,mravnosti,
spravedlnosti,přátelství a o mnoha jiných základních otázkách
lidského života.
Těmito zneklidňujícími sokratovskými otázkami,tímto čeře
ním ustálených vod a narušováním návykových myšlenkových ná
nosů byly položeny základy řecké filosofie a celé dynamiky evropské civilizace,která se velmi lišila od ustrnulých civili
zací asijských.
Názory,které dnes většinou převládají o postavení lidské
osoby v hospodářském podniku,jsou tak zmatené a zamlžené,že
přímo volají o sokratovský přístup zneklidňujících otázek,
které narušují návykovou setrvačnost a povrchní emocionální
lákavost falešných ideologií.
Poněvadž člověk není výrobním nástrojem - a to musíme při
pomínat znovu a znovu -ale je spolupracovníkem v podniku,má
proto právo klást otázky a podávat návrhy a doporučení na zá
vodních schůzích. Závodní rada pak takové návrhy a doporučení,
které jsou výsledkem debat na závodních schůzích a na schůzích
závodní ■. rady, přednáší ředitelství podniku. Poněvadž někdy
jde také o návrhy a doporučení v záležitostech hospodářských,
nemá závodní rada grávo o nich spolurozhodovat,neboí takové
problémy musejí řešit odborníci, a to v zájmu celého podniku,
tedy i v zájmu zaměstnanců.
O hospodářských problémech má závodní rada právo spoluroz
hodovat jen výjimečně, a to tehdy,když hospodářské rozhodová
ní postihuje celé osazenstvo,neb jeho velkou Část,jako na pří
klad zastavení neb podstatné omezení výroby jednoho neb více
oddělení podniku,přenesení oddělení na jiné místo,které je vz
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dálené,sloučení podniku s jiným podnikem,zavedeni nových pra
covních metod,které nejsou vyžadovány technickým pokrokem,
podstatné změny výrobních plánů a výrobního oboru,které nej
sou vyžadovány změnami situace celého trhu v onom odvětví.
V případě neshod závodní rady s ředitelstvím podniku v ob
lasti práva na spolurozhodování rozhoduje zvláštní pracovní
soud,který pak bere v úvahu i potřeby obecného dobra celé spo
lečnosti®
Zájmy zaměstnanců se musejí uplatnit i v dozorčí radě ob
chodní společnosti, a proto nejméně jedna třetina členů dozor
čí rady má být z řad zaměstnanců a má být volena všemi zaměst
nanci podniku v tajném hlasování při rovnosti všech hlasů.
Tento program spolupůsobení / spolupeČování/ se netýká pod
niků rodinných,podniků,které mají méně než šest zaměstnanců,
institucí politických,odborových organizací,institucí kultur
ní ch,uměleckých,vědeckých,charitních a náboženských, a neplatí
také pro zaměstnance státu,okresů,obcí,autonomních institucí
zájmových,jako jsou na příklad advokátní komory,lékařské komo
ry, svazy zemědělců atd. V některých takových případech se ov
šem ustavují závodní výbory s určitou pravomocí v záležitostech
sociálních a zaměstnaneckých.
Zaměstnanecké akcie Okružní list Jana Pavla II. ”0 lidské práci" zdůrazňuje
jednak,že práce je "podstatným klíčem pro řešení celé sociální
otázky",že kapitál nemůže být oddělován od práce,že zájmy prá
ce nemohou být postaveny proti zájmům kapitálu a naopak, a jed
nak jde ve svých požadavcích tak daleko,ze klade do popředí v
kapitole 14. "návrhy na společné vlastnictví výrobních prostředků,£>odíl dělníků na řízení a-nebo-zisku podniku a tak zvané
zaměstnanecké akcie".
V téže kapitole dále čteme,že převzetí vlastnictví výrob
ních prostředků státem v kolektivistickém systému neznamená,
že výrobní prostředky byly opravdu zesgolečenštěné.Nejlepší
zespolečenštění nastane tehdy,když zaměstnanci.budou spolu
vlastníky velkých podniků.
Je nesporné,že velké podniky jsou nutné a často velmi uži
tečné ,poněvadž mohou využít lépe moderní technologie v určitých
oborech podnikání.Umožňují však také velké soustředění kapitálu
v rukou několika lidí. Je tedy vhodné a užitečná,aby malé a
střední podniky byly pod zvláštní státní ochranou,je však také
třeba reformy práva,které by usnadňovalo vlastnictví akcií ši
rokým vrstvám lidu . Doporučuje se tedy,aby byly tři základní
druhy akcií:
e/akcie volné,které je možno nakupovat na burze,
b/ akcie zaměstnanecké a
c/ akcie lidové.
Zaměstnanecké akcie jsou zvláštním druhem akcií,které se
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musejí nabízet v prvé řadě zaměstnancům podniku, a to za vý
hodných podmínek.Nemájí-li zaměstnanci zájem,tak se nabízejí
jako akcie lidové a v poslední řadě jako akcie volné. Zde jde
tedy o to,aby podnik byl opravdu společností osob,tedy dělní
ků, techniků, administrativních zaměstnanců a majitelů investic.
V takovém podniku se zaměstnaneckými akciemi bude mít zaměst
nanec právní vlastnický titul,který je zakotven v jeho pracov
ním poměru a který je právně spojen s osobou zaměstnancovou a
který jí dává právo investovat v podniku nejen svou práci,ale
také svůj kapitál, a být tak spoluvlastníkem.Jen tak se v za
městnancích probudí větší podnikavost,vynalézavost a zájem na
podniku* ve kterém pak mohou lépe uplatňovat svou inteligenci,
odbornost, a také zvýšenou měrou právo na spolupůsobení.
Stát bude podněcovat obchodní společnosti zvláštními výho
dami, aby nabízely část'svých akcií jako akcie zaměstnanecké a
také jako akcie lidové.Takové podněcování bude ve formě daňo
vých výhod pro podnik a případně také dáváním přednosti tako
vým podnikům při dodávkách státu a veřejným institucím a udělo
váním některých speciálních licencí. Podmínkou ovšem bude,že
podnik bude nabízet své akcie zaměstnancům za nižší^cenu,než
je běžná cena akicií na burze. Není ovšem nutné- a většinou to
nebude ani možné- aby zaměstnanci byli vlastníky všech akcií^
ve svém podniku. Přístup k získávání dalšího kapitálu musí být
podnikům vždy umožněn.
Stát bude dále podněcovat zaměstnance - nebude je však nu
tit- aby pokud možno často investovali omezenou část svého příj
mu tím,Že koupí akcie v podniku,ve kterém pracují. Když se pak
zaváží,že své zaměstnanecké akcie neprodají po dobu pěti let,
dostanou jdo uglynutí této doby zvláštní prémii od státu,která
bude vyšší nez úroky za tutéž dobu ve spořitelně. Dále bude
ona investovaná suma odpočitatelnou položkou v dani z příjmu
v příslušném roce.Mimoto budou mít majitelé zaměstnaneckých
akcií právo na dividendy a ostatní práva akcionářů.
Odborové organizace a svazy zaměstnavatelů budou mít právo
rozhodovat v kolektivních smlouvách v rámci daných zákonů o
dalších podmínkách nákupu a prodeje zaměstnaneckých akcií, a
případně i akcií lidových. Závodní rady spolu s ředitelstvím
podniku budou mít právo dohadovat podrobnosti pro ten který
konkrétní podnik.
V podstatě jde o to,aby vlastnictví výrobních prostředků
bylo^rozprostřeno pokud možno na všechny občany.Tento systém
umožňuje plnější rozvoj lidské osobnosti na rozdíl od systému
individualistického liberalismu na jedné straně a kolektivismu
na straně druhé.
VII
Podnik.Část 3
Svatý Otec Jan Pavel II.ve svém okružním listě T,0 lidské
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práci" odsuzuje individualistický liberalismus,který se stal
ideologií systému,kterému se říká kapitalismus a ve kterém je
naprostá svoboda zneužívána hospodářsky silnými proti slabým
a chudým. Tato situace vede^k hromadění kapitálu v rukou bo
haté menšiny, a pak často všemocný kapitál odmítá sociální zá
vazky a nechce sloužit obecnému dobru celku,ale jen zájmům
svého zisku.
Na druhé straně odsuzuje okružní list také všechny druhy
kolektivismu a zcela jasné a výslovně zejména jeho extrémní
formy. Kolektivismus utlačuje a vykořisíuj-e člověka často
mnohem více než individualistický liberalismus,neboí kolek
tivismus slouží bezvýhradně zájmům všemocného státního kapi
tálového monopolu. Je to tedy státní kapitalismus. Východis
kem z této problematiky je politika rozprostření vlastnictví
výrobních prostředků pokud možno na všechny občany.
Lidové akcie
Lidové akcie jsou dalším prostředkem -vedle zaměstnanec
kých akcií - který umožňuje,abychom se vyhnuli nebezpečí individualistického liberalismu i kolektivismu. Zaměstnanci
nižších platových skupin v malých podnicích,kde nemohou být
akcionáři ani partnery,dále státní a jiní^veřejní zaměstnan
ci, jakož i zaměstnanci kulturních,chařitních,vědeckých a ná
boženských institucí,kteří nemohou investovat své úspory^v
oněch institucích,mohou za podobných podmínek jako u zaměst
naneckých akcií získávat akcie lidové ve výrobních a obchod
ních podnicích,pokud ovšem nepatří do vyšších platových sku
pin. Ti mohou totiž kupovat akcie volné na burze.
Systém lidových akcií za podpory autonomních organiza
cí zájmových má usnadnit nezámožným lidem z výše uvedených
oborů zaměstnání ,aby se stali také majiteli výrobních pro
středků.
Další kapitál do rukou zaměstnanců
Stát podněcuje zaměstnavatele daňovými a jinými výhodami,
aby dávali svým zaměstnancům dodatkem k normální "spotřební
mzdě" další výkonnostní přídavky občas i ve formě "investič
ní a úsporové mzdy".Zaměstnanec obdrží v takových případech
zvláštní veřejnou poukázku na určitý obnos,který musí být po
určitou dobu-na příklad pěti let- investován neb uložen u
některých peněžních ústavů,úvěrních družstev,stavebních druž
stev,nebo použit k nákupu státních a jiných veřejných dluho
pisů, k nákupu vměstnanéckých neb lidových akcií, a to navíc
k možnostem uvedeným výše,kde zaměstnanec investuje určitou
část své "spotřební mzdy". Tato "investiční a úsporová mzda"
může být také zapůjčena zaměstnavateli,nebo uložena jako vá
zaný vklad na stavbu neb zakoupení rodinného domu neb bytu.
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Tento systém dává státu další možnosti podněcovat podle
potřeby úspory a investice,případně je omezovat, a podněcovat
spotřebu podle potřeb hospodářské situace.Je to tedy pružný
nástroj hospodářské politiky.
Ve všech těchto případech upravuje základní otázky zákon
a vládní nařízení a podrobnosti jsou dohodnuty kolektivními
smlouvami svazů zaměstnavatelů a odborových organizací na li
ro vni celonárodní a konečně konkrétní podrobnosti pro jednot
livé podniky závodními dohodami závodních rad a ředitelství
podniku.
Podíl na zisku
Poněvadž ke zvýšení produktivity nepřispívají jen majite
lé kapitálu svými investicemi a nákupem nejnovějších techno
logických vymožeností a vynálezů,ale t©Ké příčinlivost a schop
nost zaměstnanců, a také svým způsobem celá společnost se
svým školstvím,budováním silnic,železnic,telefonických a tele
grafických zařízení- a také v neposlední řadě svým právním
systémem,je spravedlivé,aby se na plodech zvýšené produktivi
ty podíleli nejen majitelé kapitálu,ale také zaměstnanci. Na
plodech zvýšené produktivity se má tedy podílet celá společ
nost.
Zaměstnanci mají tedy právo na podíl na zisku -mimo nor
mální spravedlivou mzdu- kdekoli se zisk podniku zvýší násled
kem zlepšené spolupráce zaměstnanců s ředitelstvím podniku,
následkem zvýšené úspory surovin,zmenšení počtu vadných výrob
ků, většího šetření strojů,nářadí a zařízení,zlepšení kvality
výrobků a pracovních metod. Rovněž v případech zvýšení pro
duktivity novými vynálezy a celkovým technologickým pokrokem
se mají zaměstnanci podílet na zvýšení zisku. Bylo by krajně
nespravedlivé, kdyby se n^ plodech zvýšené produktivity podí
leli jen majitelé kapitálu,zejména jen majitelé velkého kapi
tálu. Obyčejnějtotiž běžný majitel volných akcií nepřispívá
ke zvýšení pro'duktivity žádným svým přičiněním.
Zvýšení produktivity -což není totožné se zvýšením počtu
vyrobených předmětů - se musí účetně a statisticky prokázat
srovnáním s předešlým rokem. K tomu účelu je třeba zavádět
jednak národní indexy produktivity a jednak podnikové indexy
produktivity jako spolehlivá měřítka. Národní index produkti
vity má být pomůckou při zvyšování mezd vůbec a podnikový in
dex produktivity má být pomůckou k určování podílu na zisku.
0 tom,jak se naloží s podílem na zisku,rozhoduje zase v
rámci zákona kolektivní smlouva a smlouva podniková. Podíl
na zisku může být vyplácen ve formě "mzdy spotřební",nebo ve
formě "mzdy investiční a úsporové" podle potřeb hospodářské
situace země.
Mimo uvedené případy by se zaměstnanci měli podílet také
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na čistě konjunkturálním zisku,který je umožňován všeobecným
zvýšením obchodu ve světě^nebo také celní ochranou. Rozbor
podobných případů by jasné ukázal,jak dosavádní hospodářské a
ideové systémy dávaly přednost zájmům kapitálu soukromého nebo
státního a jak se uskutečňovalo soustavné proletarizování ob
čanů v národním i světovém měřítku.
Výhody navrhovaného systému
Navrhované reformy budou zbraní proti tvoření monopolů a
oligopolů,vzpruhou ve snahách odstranit škodlivý třídní boj
a podnětem k tvůrčí spolupráci sociálních partnerů. Je to také
cesta k demokratizaci společnosti,ke zmenšování křiklavých ho
spodářských rozdílů,ke zvýšení produktivity práce, a celkem te
dy ke zvýšení blahobytu. Tento systém může také napomáhat v bo
ji proti inflaci,neboí bude umožňovat státu^aby podle potřeby
stimuloval neb mírnil spotřebu,investice a úspory. Stát by mel
také možnost zmrazovat nebo uvolňovat speciální fondy "inve
stiční a úsporové měny".
A ne v poslední řadě zabraňuje navrhovaný systém vážným a
nežádoucím jevům,které pozorujeme jak v individualistickém li
beralismu tak také ve všech soustavách kolektivistických, a tím
je odcizení zaměstnanců od podniku,odcizení člověka od společ
nosti a odcizení člověka od člověka. A odcizení je projevem
rozvratu hospodářských,sociálních,politických a psydjLckých^vztahů,je to tedy rozvrat demokracie. Odcizení je také příspěv
kem ke vzrůstu duševní rozvrácenosti,mentálních chorob,podnětem
k požívání omamných drog, a ne v poslední řadě příležitostí k
nedemokratickým revolucím. Historie nás může poučovat o tom,že
před mnoha revolucemi bylo často mnoho bídy,nespravdlnosti,ne
spokojenosti a zmatků.
VIII
Hospodářská samospráva na celospolečenské úrovni
Když došlo v antickém Římě k roztržce mezi patricii a ple
beje? .,dnes bychom řekli mezi bohatými a mocnými na jedné stra
ně ajchudými na straně druhé, a když nespokojení plebejci odeš
li z Říma,vydal se za nimi Menenius Agrippa,aby objasnil situa
ci a našel řešení. Ve své řeči k plebejcům použil básnického
přirovnání římské společnosti k lidskému tělu,ve kterém všechny
orgány mají svou důležitou funkci a svým způsobem přispívají
k životu celku.
Toto básnické nahmátnutí hluboké skutečnosti lidských vzta
hů v řeči Menenia Agrippy mělo velký vliv na plebejce,kteří se
pak vrátili do Říma. Dnes bychom řekli,že ukončili všeobecnou
stávku. Pod tímto vlivem byla také zavedana důležitá reforma
a patriciové dali souhlas k tomu,aby se vytvořila instituce
tribunů lidu,kteří měli hájit zájmy chudiny. My ovšem musíme
být opatrní,když srovnáváme lidskou společnost s lidským tě
lem, abychom nesli příliš daleko. Nesmíme zaměňovat nekriticky

20
morální a právní celek- tedy republiku s občany,kteří mají
svobodnou vůli - s biíjpgickým celkem,kde platí jen fyzikální
nutnost. Ignorování takových rozdílů by nás vedlo přímo do
omylů kolektivismu.
V předešlých kapitolách jsme uvažovali o spolupůsobení za
městnanců v podniku,tedy o hospodářské samosprávě na úrovni
podnikové. Spolupůsobení zaměstnanců však nemůže být omezeno
jen na úroveň podnikovou,ale má se uplatňovat významným způ
sobem i na rovině nadpodnikové.
Nynější situace Pro plné pochopení problému hospodářské samosprávy je nut
né si uvědomit dobře,že existují tři ideové skupiny.
a/ V hospodářské soustavě individualistického liberalismu
je motiv ^zisku hlavní a výhradnou silou hospodářského života
a vlastníci kapitálu jsou skutečnými a výlučnými pány v hospo
dářském a sociálním procesu a s dělníky se často zachází jako
s pouhou věcí a lidská osobnost je ponížena. To vše bylo umož
něno mimo jiné také tím,že nižší samosprávné instituce,které
spoluutvářejí republiku,ve které je stát jen její nejvyšší slož
kou,jsou nevyvinuty a dokonce i potlačeny. Taková situace by
la v Anglii v době Marxově,dnes se ovšem poměry ve svobodném
světě značně zlepšily a takový systém již nenajdeme v plném
rozsahu v Fvropě a v Severní Americe i když vlivy onoho odlidštění nebyly ani tam plně odstraněny.
b/ V kolektivistickém systému je ve skutečnosti jen státní
vlastnictví výrobních prostředků,státní centrální řízení a^au
tonomní mezičlánky mezi občanem a áátem zmizely. I odborové
organizace jsou jen orgány státní moci,prakticky ovšem orgány
všemocné strany. Kolektivistické režimy jsou tedy^proti hospo
dářské samosprávě zájmových institucí,neboí nechtějí připustit
mocenské mezičlánky mezi státem a občanem , a tak si stát os
vojil monopol moci. Takové režimy nazýváme totalitními.
V Jugoslávii byla zavedena hospodářská samospráva na úrov
ni podnikové jen teoreticky,ve skutečnosti šlo o klamání lidu,
neboí důležitá rozhodnutí dělala v pozadí vždy jen strana.
c/ V obou uvedených soustavách nemá dělník spravedlivý po
díl na rozhodování v sociálně-hospodářském procesu o problémech
které se ho životně týkají. Dělník je pouhým nástrojem moci
státní nebo moci vlastníků velkého soukromého kapitálu. A tak
soukromý kapitalismus a státní kapitalismus mají mnoho styčných

bodů.
Cesta z krize
Způsob,kterého použil Menenius Agrippa,je jedinou cestou
z krize. To znamená diskuze,vzájemné informování a společné
rozhodování stran,kterých se problém nejvíce týká a které si

tuaci nejlépe rozumějí.Jde o spolupůsobení zaměstnanců a za
městnavatelů na rovině podnikové i nadpodnikové,tedy o hospo
dářskou samosprávu.
Taková hospodářská samospráva znamená omezení zbujelé stát
ní moci i omezení nadměrné moci ředitelů podniků,kteří vystu
pují jen jako zástupci majitelů kapitálu. A. tak nastává rovná
a přímá účast zaměstnanců na řízení a kontrole sociálně-hospo
dářského procesu,kde zaměstnanci se stávají rovnoprávnými par
tnery,dostávají postavení zodpovědného činitele v oboru poli
tiky výroby,obchodu a služeb. Mají tedy právo na spolupůsobe
ní ci spolupečování,jinými slovy právo na spolurozhodování o
politice sociální a hospodářské na úrovni celospolečenské.
Spolupůsobení zaměstnanců není jednoduchou vecí,neboí je
třeba rozeznávat různé subjekty,různé druhy,různé roviny a růz
né oblasti spolupůsobení.
Různé subjekty jsou: práce,kapitál,ředitelství podniku a
vláda.
jsou: konzultace,to jest právo na informace a
právo podávat návrhy a doporučení,dále
spolupráce a spolurozhodování.
5 podniková a nadpodniková,která se dělí na
střední a celospolečenskou.
s záležitosti sociální,hospodářské a zaměstanecké.
Na podnikové úrovni mají zaměstnanci-reprezentovaní závod
ní radou- právo na konzultaci v hospodářských zálešitostech^a
ředitelství podniku má právo rozhodovat o odborných hospodář
ských, administrativních, obchodních a technologických. Závodní
rady mají dále právo rozhodovat o problémech zaměstnaneckých
a o sociálních opatřeních pódnikových spolu s ředitelstvím,
jde tedy o spolurozhodování.
Na střední úrovni mezi podnikem a celospolečenskou rovinou
mají zaměstnanci-reprezentovaní odborovými organizacemi- právo
spolupracovat v oblastních neb okresních orgánech určitých ^so
ciálních institucí,zejména sociálních pojištoven nemocenských,
frázových a penzijních.
Na celospolečenské rovině mají nejvyšší orgány odborových
organizací a nejvyšší orgány svazů zaměstnavatelů právo na
spolurozhodování o všech problémech sociální a hospodářské ^po
litiky a právo na spolupráci v nejvyšších orgánech sociálních
pojištoven. To znamená,ze nejvyšší orgány odborových organizací
a nejvyšší orgány svazů zaměstnavatelů rozhodují spolu o hospo
dářské a sociální politice,ovšem na úrovni nižší,než je státní.
Proto se tomu říká hospodářská samospráva. Nemají však právo
plánovat a přímo dirigovat činnost jednotlivých podniků.
Konzultace,spolupráce a spolurozhodování jsou formami spo
lupůsobení či spolupečování v sociálně-hospodářském procesu.
Všechny účastněné instituce na rovině podnikové,střední a ce
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lospolečenské jsou samosprávnými tělesy,nikoli tedy orgány
státními. Nad tím vsím je pak stát,který se specializuje na
to,aby harmonizoval činnost samosprávných institucí k jednomu
cíli, a tím je obecné dobro celku. Stát tedy usměrňuje,dohlíží,
podněcuje a drží v mezích onu činnost samosprávných institucí.
Ve svých zákonech stát vymezuje kompetenci samosprávných insti
tucí, stanoví meze a předepisuje minimální úroveň všech pracov
ních podmínek. Samosprávné instituce ovšem nedostávají svou pra
vomoc od státu,neboí jim patří podle práva přirozeného,tedy pod
le základních zásad přirozené etiky. Státní zákony jen tuto při
rozenoprávní základnu samosprávných institucí potvrzují a vyme
zují.
IX
Problémy hospodářské samosprávy na nadpodnikové úrovni
Jan XXIII. se zabýval ve svém okružním listě "Matka a uči
telka" otázkou hospodářské samosprávy a napsal v kagitole 31 :
"0 práci praví Pius XII. ve smyslu nauky Lva XIII.,ze je to
právo,ale i povinnost všech lidí. Proto jsou oni sami na pr
vém místě povoláni,aby si vyřešili své vzájemné pracovní vzta
hy, Teprve tehdy,když nechtějí nebo nemohou splnit tento úkol,
"má stát povinnost zasáhnout a přidělit neb rozdělit práci, a
to tím způsobem a v té míře,jak to žádá opravdové veřejné bla
ho".
Právo na hospodářskou samosprávu,do které zasahuje stát jen
tehdy a potud,kdy a jak je to nutné v zájmu obecného dobra cel
ku, je důležitou částí křesíanské sociální etiky. Papežské soci
ální okružní listj vykládají ovšem jen etické zásady a aplika
ci těchto zásad přenechávají občanům různých zemí,i když ony
okružní listy přinášejí také návrhy a doporučení pro aplikaci
obecných zásad.Konkrétní aplikace zásad křesíanské sociální etiky na dané poměry-bude poněkud odlišná podle situace v jed
notlivých zemích a v různých dobách. Doporučení,uvedená v těch
to úvahách,jsou jen studijní a diskusní pomůckou a jakýmsi ukazovatelem cesty. Podrobné návrhy na konkrétní řešení bude mož
no vypracovat až jednou doma. Přípravné práce je však nutno dě
lat nyní bez dalších odkladů.
Na celospolečenské úrovni mají nejvyšší orgány odborových
organizací a zaměstnavatelských svazů právo spolurozhodovat v
kolektivních dohodách otázky sociální a hospodářské politiky,
zej ména :
1/ Nutné podmínky pro uzavření jednotlivé pracovní smlouvy
mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem,jako je mzda,akordní prá
ce,přídavky za obtížnější a riskantnější práci,pracovní směny,
začátek a konec pracovní doby,obecné předpisy pro přijímání a
propouštění zaměstnanců,předpisy o odborné kvalifikaci atd.
2/Zvláštní podmínky pro práci žen,pro práci tělesně vadných

23
zaměstnanců a zákaz výdělečné práce dětí.
3/ Bezpečnostní, hygienická a zdravotní opatření v podni
ku,pracovní oblek,obecné zásady pro správu sociálních zaříze
ní v rámci podniku /rekreační zařízení, zotavovny pro zaměstnance^atd./ odborné školení a výcvik,přeškolování v případě
zavádění automatizace,penzi 3 ní nadlepsení a jiné podnikové so
ciální fondy.
4/ Obecné zásady pro spoluodpovědnost a spolupůsobení za
městnanců na podnikové úrovni,tedy obecné předpisy pro práci
závodních rad.
5/ Podněcování
a/ podněcování zaměstnanců,aby získávali soukromý kapi
tál, ze jména aby se stávali spoluvastníky výrobních prostřed
ků, tedy vlastníky akcií v podniku,ve kterém pracují,vlastníky
státních neb jiných veřejných dluhopisů,vlastníky rodinných
domů a bytů,speciálních vázaných vkladů u spořitelen a byto
vých družtev.
b/ Podněcování zaměstnavatelů,aby pomáhali svým zaměst
nancům získávat zaměstnanecké akcie a ýlné druhy investičního
kapitálu,uvedených V předešlém odstavci, a aby zaváděli v pod
niku podíl na zisku.
6/ Problémy spojené s dodržováním neb porušováním kolektiv
ních dohod mezi svazy zaměstnavatelů a odborovými organizacemi
i podnikových dohod mezi závodní radou a ředitelstvím podniku.
Vydávání prováděcích nařízení o kolektivních dohodách a o zá
vaznosti určitých částí kolektivních dohod pro zaměstnance,kte
ří nejsou členy odborových organizací*
7/ Kontrola přehnaných cen,nikoli však přímé určování cen.
Obecné předpisy pro spolupráci ve společných výborech^pro^kon
trolu přehnaných cen a obecné předpisy^pro poskytování úvěru.
Více o těchto problémech bude v pozdějších kapitolách.
8/ Řešení sporů a neshod mezi sociálními partnery,stávky a
výluky,nekalá soutěž,eliminování třídního boje a soustavné udržování sociálního míru a všechny problémy spolupráce soci
álních partnerů v sociálně- ekonomickém procesu.
9/ Ustavičné zlepšování produktivity podniků.
10/ Maximální sazby dividend.
11/ Provádění úkolů celkového programu sociální a hospodář
ské politiky,zejména vydávání podrobnějších prováděcích naří
zení - ovšem ve formě kolektivních dohod - k zákonům vydáva
ným parlamentem a k prováděcím nařízením vládním,které řeší
problémy jen obecně s ohledem na obecné dobro celku.
12/ Pěstování smyslu pro stavovskou zodpovědnost a čest a
vyhlašování stavovského etického kodexu.
13/ Výchova a výcvik v nauce o sociálně-hospodářské samo
správě, aby tak byli zaměstnanci schopni se ucházet o spraved
livý podíl na vzrůstající produktivitě,tedy podíl na výsled
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cích společného úsilí,ale aby měli také spravedlivý podíl na
spoluzodpovědnosti a spolupůsobení sociálních partnerů v sociálně-hospodářském procesu na všech úrovních*, to jest aby se po
díleli plně na hospodářské samosprávě jako plnoprávní partneři*
14/ Výkon rozhodčí moci v konkrétních záležitostech profe
sionálního chowvání a dodržování stavovského etického kodexu,
vyškrtávání členů ze stavovského seznamu,tedy zejména deregistrace účetních,revizorů,laboratorních techniků,agronomů,lesníků,klempířů,elektrikářů,instalatérů,lékařů,advokátů atd.
15/ V případech svobodných povolání,jako na příklad lékařů,
advokátů,lékárníků,kteří nejsou zaměstnanci,řeší problémy uve
dené pod čísly 12 až 14 jejich příslušná zájmová organizace,
tedy lékařská komora,advokátní komora, a to v tomto případě
mimo kolektivní vyjednávání. To platí také o organizacích samo
statných klempířů,instalatérů a všech samostatných živnostní
ků a řemeslníků.
Požadavek hospodářské samosprávy,to jest,aby si zaměstnan
ci a zaměstnavatelé řešili své problémy pokud možno sami,sou
visí s křesíanskou ctností opatrnost. V Písmu svátém čteme :
" Hle,já vás posílám jako ovce mezi vlky.Bučíte tedy opatrní ja
ko hadi a bezelstní jako holubice",/Mat 10,16/. Opatrnost je
velmi důležitá ctnost pro život osobní i politický,neboí ona
umožňuje člověku,aby správně použil obecných etických zásad
v jednotlivých případech. Svatý Tomáš Aquinský píše ve své Su
me theologické
Aby mohl člověk konat dobré skutky,je nejen
důležité,co dělá,ale také jak to dělá". A to je záležitost ct
nosti opatrnost/'
Jak řešit otázky hospodářské a sociální na úrovni podniko
vé a nadpodnikové,to mohou nejlépe vědět ti,kterých se to přímo týká,ti,kteří ty záležitosti osobně prožívájí,tedy zaměst
nanci a zaměstnavatelé.A máme být opatrní jako hadi i zde,ne
boí nesmíme připustit,aby stát získal příliš mnoho močila aby
naše osobní,rodinné a pracovní problémy řešil jen nějaký stát
ní byrokrat,který s tím nemá praktické zkušenosti. I v tomto
případě vidíme,že etika se nemůže beztrestně oddělovat od po
litiky a že ctnosti jsou podstatnou záležitostí politiky.
Z
Organizace hospodářské samosprávy
Když vůdcovství israelského lidu bylo pro Mojžíše již pří
liš velkým břemenem,řekl mu Pán:" Vyber moudré,inteligentní
a zkušené muže z každého kmene,sbych je mohl ustanovit vašimi
vůdci"./Deuteronomium 1,13/.Z rozkazu Božího vybral tedy Moj
žíš podle knihy Humeri /11,16/ sedmdesát starších,na které pak
sestoupil Duch Boží a byli pověřeni výkonem autority.Ustanove
ni byli i vedoucí menších jednotek a také soudcové.Vznikla te
dy nová organizace správní a soudcovská,autorita jim byla dána
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Bohem, a z dalšího textu ,že noví představitelé kmenů začali
prorokovat,soudí znalci,že tyto nižší orgány moci podléhaly
sice Mojžíšovi,ale měly také ve svém oboru určitou nezávislost
na něm,Byly zde tedy prvky samosprávy.
V naší době se samospráva projevuje tím,že svazy zaměstna
vatelů uzavírají kolektivní smlouvy s příslušnými odborovými
organizacemi určitého odvětví výroby,obchodu neb služeb,jsko
na příklad textilu,kovoprůmyslu,uhlí,peněžnictví,zdravotnic
tví atd. Uzavírají se pak dále podnikové smlouvy mezi ředitel
stvím podniku a závodní radou®
Odborová organizace s příslušným svazem zaměstnavatelů tvo
ří hospodářský svaz ve formě federace neb konfederace,který má
orgány ústřední,oblastní a případně i místní,V některých odvět
vích nebude třeba orgánů místních a někdy to nebude ani možné,
ale bude stále více nutné,aby se utvážely také orgány meziná
rodní, a to světové i regionální,tedy na příklad středoevrop
ské ,západoevropské ,celo evropské ,africké atd.
Celá organizační struktura vyrůstá zdola a nikdy nesmíme za
pomínat,že to jsou orgány samosprávné,a nikoli státní.Stát má o
VŠem hospodářské svazy chránit^zaručovat jejich samosprávu,pod
něcovat jejich činnost a usměrňovat ji s ohledem na obecné dob
ro celku.Stát však nemá takovou samosprávu vnucovat a nadikto
vat. Tyto hospodářské organizační struktury a funkce není dob
ře možno teoreticky naplánovat - a zde nám jde jen o ukazovatele cesty k řešení - ale vše má vyrůstat svobodně a postupně
podle potřeby jednotlivých zemí a podmínek a potřeb mezinárod
ních oblastí v různých historických^obdobích.
Stát má ovšem svou zákonodárnou činností otevírat cestu k
tvoření hospodářské samosprávy,má vytvářet předpoklady pro ustavení a rozvoj hospodářských svazů,má je uznat a vymezit je
jich pravomoc -pokud si ji nevymezí samy- crhránit je a podpo
rovat. Právo na utváření hospodářských svazů by melo být zaru
čeno v ústavě politické společnosti,tedy republiky, a stát by
mohl vykonávat funkce samosprávných institucí zcela mimořádně
jen podle zásady podpůrnosti /subsidiarity / a to jen do té do
by,než se hospodářské svazy vytvoří.
Poněvadž veškeré problémy hospodářské a sociální se nedají
vždy řešit jen v rámci příslušného odvětví výroby,obchodu neb
služeb,bude třeba také orgánů mezisvazových, a to jak ústřed
ních, tak také oblastních a často i místních.Ústředním orgánem
mezisvazové hospodářské samosprávy by měla být hospodářská komora/nebo rada/ jako orgán federální,ale také hospodářská ko
mora česká,slovenská a případně rusínská. V nejvysších orgá
nech hospodářské samosprávy- tedy v hospodářské komoře- by byli
zástupci všech odborových organizací,všech svazů zaměstnavate
lů a dále i^zástupci všech samostatně hospodářsky činných ob
čanů, tedy zástupci svazu zemědělců,organizací řemeslníků,živ
nostníků,advokátních komor,lékařských komor,organizace lékár
níků atd.
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Takový všesvazový orgán hospodářské samosprávy je nutný,
aby se odstranily třenice mezi jednotlivými zájmovými skupi
nami. Zdůrazňuj i ogět,že hospodářská komora není orgánem stát
ním,není tedy součástí parlamentu,ale je to instituce samospráv
n á , která má harmonizovat konfliktní zájmy různých oborů a kte®
rá bude také jmenovat potřebné komise,jako na příklad stížnostní komise pro vyšetřování nadměrných cen,komise gro problémy
burzovní,úrokové,investiční,gro přeškolování zaměstnanců vyřa
zených automatizací,pro záležitosti zaměstnaneckých a lidových
akcií,pro usměrňování zbujelé volné soutěže,pro investiční a
mzdové přídavky atd. Mnohé z těchto'komisí budou vytvořeny jen
pro určitý konkrétní případ,tedy ad hoc,jak bude vysvětleno
později.
Hospodářská komora bude také řešit problémy hospodářské de
prese,plné zaměstnanosti a bude doporučovat federální vládě,
federálnímu parlamentu,státním vládám a státním parlamentům
potřebná zákonodárná a vládní opatření.A tak lidé,kteří mají
znalosti a zkušenosti ve svém oboru,budou radit a doporučovat
nutná opatření orgánům státní moci.
Důležitým oborem činnosti hospodářských komor bude arbitra
ce a konciliace ve sporech mezi zaměstnanci a zaměstnavateli
v oblasti nadpodnikové,pokud problémy nevyřeší příslušný hospodářský svaz. I zde platí zásada podpůrnosti,což znamená,že^vyš
ší orgán nemá plnit úkoly,které může plnit dobře orgán^nižší.
Do kompetence hospodářské komory patří i sociální pojištění a
problémy investiční a rozvojové.V tomto smyslu je hospodářská
komora také orgánem plánovacím,ovšem její plánování nesmí být
direktivní a nařizovací jako v totalitních režimech,ale spočívá
v podněcování,usnadňování,podporování,doporučování a ve vytvá
ření potřebných předpokladů pro investování a rozvoje
Hospodářská komora pečuje také o vylučování třídního boje a
o rozvoj vzájemné spolupráce sociálních partnerů, o harmonizo
vání zájmů,o vylučování parazitních a hospodářsky nezdůvodně
ných zisků a o odstraňování zbytečných mezičlánků v hospodář
ském a sociálním procesu.Staví také hráz proti vzrůstu monopolů
a oligopolů.
Tímto vším se také uskutečňuje důležitá zásada oddělení moci
státní,tedy moci zákonodárné,výkonné a soudní,pokud možno nej
více od moci hospodářské.Jen tak totiž může být zamlčena oprav
dová demokracie.Víme dobře,že otrocký stát,tedy státní absolu
tismus a totalitní režim je velkým ohrožením lidských a občan
ských práv.Soustředění příliš velké moci v orgánech státních
ničí lidskou civilizaci a často mnoho životů. A těm lidem,kterým
by se snad zdálo,že systém hospodářské samosprávy znamená pří
liš přeorganizovanost hospodářského života, připomínám,že orgá
ny hospodářské samosprávy přejímají úkoly,které dosud plnil
centralistický stát.Zde jde právě o přesun moci od byrokracie
k výkonu moci lidem.
Mezinárodní hospodářské komory budou také nutné, a to na
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úrovni oblastní,tedy středoevropské,západoevropské atd.Jejich
kompetence bude^vymezena ústavami oblastních federací či kon
federací, a v případě komory světové mezinárodním právem.Úko
lem mezinárodních komor bude doporučovat různým celosvětovým
institucím různá opatření,která by podněcovala mezinárodní ob
chod a rozvoj vývojových zemí. Jedním z hečlvních úkolů by byla
spravedlivá úprava^mezinárodního finančního systému,tedy prob
lémy měnové,úvěrové a vůbec mezinárodní bankovnictví.
Tyto návrhy na hospodářskou samosprávu se podstatně lisí od
řešení kolektivistického a liberalistického. Funkce státu v ho
spodářském životě bude více vysvětlena v pozdější kapitole.
XI
Zemědělství
Pastorální konstituce o Církvi v moderním světě má v
kapitole 87« zajímavou úvahu o zemědělství:
"Některé národy by skutečně značně zlepšily své životní
podmínky,kdyby mohly být řádně vychovány tak,aby opustily sta
ré zemědělské metody a daly přednost moderní technice. Mely by
s nutnou opatrností přizpůsobit tuto techniku pro své vlastní
situace. A dále je třeba,aby vybudovaly lepší sociální řád a
zavedly spravedlivější rozdělení půdy".
Tento dokument druhého vatikánského koncilu je také směr
nicí pro úpravu zemědělského podnikání v naší vlasti. Reor
ganizace zemědělství bude u nás nesporně velmi komplikovaným
problémem,který by se měl důkladně studovat v exilu i ve vlasti.
V této záležitosti je velmi žádoucí výměna názorů se zkušenými
zemědělci a s demokratickými zemědělskými odborníky ve vlasti.
Generace samostatných zemědělců z doby dřívější vymírá a mladá
generace neměla možnost se naučit samostatnému zemědělskému
podnikání od svých otců. Staré hospodářské stroje již dávno
zchátraly a soukromé stáje,stodoly,sýpky a jiné zemědělské bu
dovy nemohly jednotlivé rodiny udržovat v pořádku.
Není ani možné očekávat návrat do starých zemědělských vý
robních poměrů,kdy rolník měl půdu v mnoha úzkých pruzích na
mnoh8 místech,což bylo velmi neekonomické a znemožňovalo vyu
žití větších moderních strojů. Bylo^by také nespravedlivé za
vádět znovu takový systém zemědělského podnikání,kde by musel
rolník těžce pracovat mnohem více hodin týdně než tovární děl
ník. Každý zemědělec musí mít také čas a energii na slušnou re
kreaci ,zábavu a sebevzdšlání a na kulturní život. Všechny tyto
otázky musíme vzít v úvahu při studiu reorganizace zemědělské
ho podnikání.
V podstatě jsou možná dvě řešení : 1/ systém silnějšího a
2/ systém pluralitní.
1/ Systém silnějšího. Nej zdatnější zemědělci vykoupí postup
ně sousední malé statky, a tak zemědělské podnikání bude po
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určité době soustředěno v několika velkých statcích na vesni
ci ,na kterých by bylo jnožno hospodařit výkonným způsobem a po
užívat větších moderních strojů.Statkáři by ovšem museli za
městnávat zemědělské dělníky,poněvadž příslušníci rodiny by na
tu práci nestačili. Takové zemědělství by pak bylo schopno kon
kurovat ve světové soutěži kvalitou i cenou.
Příslušné hospodářské^svazy za spolupráce se státními or
gány by se^postaraly o přeškolení uvolněných pracovních sil,
o nová zaměstnání a o přechodnou finanční pomoc takto přeško
lovaným osobám.
Dynamický výběr by měl svou hospodářskou funkci,počet stat
ků by se zmenšil,jejich obhospodařovaná plocha by byla větší,
možnost využití větších moderních strojů by se zvýšila a pro
duktivita práce by vzrostla. To je ovšem jen hledisko hospo
dářské,ke kterému musí přistoupit také hledisko lidské. Slabší
zemědělci by^vypadli ze soutěže a bylo by nutné najít pro ně
jiné zaměstnání,což by nebylo asi vždy snadné a bylo by to ča
sto i nemožné na mnoha vesnicích,které jsou vzdáleny od prů
myslových středisk. Taková politika by měla za následek vylidňování venkova a rychlý vzrůst měst a ani decentralizace prů
myslu by nemohla problém řešit uspokojivě. Někteří vesničané
by našli práci na oněch velkých statcích,nehospodařili by te
dy samostatně, a pro mnohé by se uspokojivé řešení těžko hle
dalo.
Nesmíme zapomínat,že reorganizace zemědělství takovým způ
sobem není zdaleka jen problémem hospodářským,ale je také otázkou sociální,kulturní, a ne v poslední řadě i psychologic
kou. Vznikl by asi na venkově zemědělský proletariát a majet
kové rozdíly na venkově by se zvětšovaly způsobem nežádoucím
a společensky škodlivým.
2/ Systém pluralitní. Toto řešení má umožnit většímu počtu
zemědělců samostatné podnikání na rodinných statcích. V praxi
jde o kombinaci tří možností : a/ scelování pozemků,b/ hospo
daření na pozemcích nescelených,soukromě vlastněných a soukro
mě obdělávaných, c/ hospodaření na pozemcích nescelených,sou
kromě vlastněných,ale družstevně obdělávaných.
a/_Scelování^ které se provede tak,aby každý rolník měl
podle~mozností~scelenou půdu asi ve čtyřech kusech:
1/ Scelená půda dobrá a blízká;
2/ scelená půda dobrá a vzdálená;
3/ scelená půda špatnější a blízká a
47 scelená půda špatnější a vzdálená.
V nígha krajích,kde jsou kopečky,není možno scelit půdu tak,
aby každý rolník měl všechnu půdu pohromadě,neboí pak by mnozí
měli jen půdu vzdálenou a špatnou0 Á kdyby měl být některý rol
ník,který dostal vzdálenější a špatnější půdu, "odškodněn" tím,
že by té^půdy dostal víc,pak by to znamenalo pro něj více dři
ny a menší výnos. Na takové řešení by nikdo nepřistoupil.
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Půda bude tedy scelena do několika kusů podle bonity a
podle vzdálenosti od vesnice, a takto scelená půda bude sou
kromě vlastněna a soukromě obdělávána.Toto řešení však nebu
de možno provést do důsledků na mnoha místech,neboí nebude
často dosti dobré a blízké půdy pro všechny.
Mimoto se musí scelená půda prohlásit zákonem za nedíl,
což znamená,že scelené kusy půdy by se nesměly reálně dělit
při prodeji neb dědictví,neboí jinak bychom měli po několika
letech zase starý nehospodárný systém malých kousků.Snad pou
ze jen na Hané nebo na jiných místech,kde celá katastrální
obec je na rovině, by bylo možno uvažovat o takovém scelování,že by všechna půda jednoho statku byla v jednou kuse neb
v kusech dvou, jeden blízký a jeden vzdálenější.Podobný sy
stém byl zaveden po první světové válce v Lotyšsku,což vedlo
k tomu,že celá řada vesnic zmizela,nebot rolník si pak po
stavil svůj dům a hospodářská stavení uprostřed svých polí,
jak to dělají na příklad farmáři američtí a austrálští.
Z mnoha důvodů nebude scelování všech pozemků možné.Nej
výhodnější by bylo,aby v katastrálních obcích,kde nejsou všechny pozemky na úrodné rovině, se scelila jen část pozemků.By
lo by to tedy různé podle povahy místa a podle přání většiny
rolníků v obci,tak na příklad by^byla scelena jedna třetina
až jedna polovina veškeré půdy všech vlastníků.Toto řešení by
se kombinovalo s dalším řešením pod b/ a c/.
b/ Pozemky_nescelené,soukrome_vlastněné_a_soukroméhobdě
lá vane . Suší pozemků v katastrální obci zůstane v malých kousčíčETBudou to pozemky blízko vesnice,které jsou vhodné pro
stavbu domů,pro pěstování zeleniny a různých plodin,kde není
třeba používat velkých strojů.Dále vinice a^ovocné sady blíz
ko vesnice i na vzdálenějších místech pro ně vhodných©
Blízko vesnice by byly asi také budovy různých podniků de
mokratických družstev výrobních,nákupních a prodejních,zejména mlékárny,podniky pro výrobu ovocných štáv,marmelád atd.
XII
Zemědělství.Část 2
c/ Pozemky_nescelenéj, soukromě_vlastnené_j_ale_d.ruzstevně_
~Zeinedelslcym problémům věnoval značnou pozornost
Jan XXÍÍÍ7 v okružním listě ”Matka a učitelka”. V článku 72.
čteme:”V zájmu obecného blaha a v souladu s technickým po
krokem je třeba chránit a podporovat řemeslnické podniky a
rodinné hospodářství zemědělské, a dále družstevní podniky
založené k podpoře obou předešlých”. Kapitola 123 opět zdů
razňuje:” Všichni zemědělští pracovníci musejí být proniknu
ti smyslem pro solidaritu a svorně usilovat o zakládání své
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pomocných družstev a odborných spolků".
Z podobných zásad vychází i toto navrhované řešení. Urči
tá část půdy^by byla v soukromém vlastnictví v menších kusech,
třeba i v oněch úzkých a dlouhých pruzích,ale byla by to pů
da vhodná pro plodiny,gři jejichž pěstování se dá použít vel
kých ^strojů, tedy hlavně obilí,pak ovšem pro změnu jetel atd.
Velké ^pluhy by rozoraly celou traí,tedy skupinu oněch dlouhých
a úzkých pruhů půdy,které patří různým rolníkům.Velké secí stro
je by zasely obilí a kombajny by sklidily úrodu. Tyto moderní
velké stroje by patřily místnímu demokratickému družstvu a ce
lá sklizeň by se pak rozdělila podle rozlohy a podle bonity
jednotlivým vlastníkům společně obhospodařovaných polí.
Navrhované řešení vychází ze starých a vyzkoušených zásad,
nové j^sou jen ty stroje,intenzivní hospodaření a právní uspo
řádání. Za^starých dob,kdy nebyla ještě umělá hnojivá, byl za
veden systém úhorů,což znamená,že celá traí,tedy skupina dlou
hých a úzkých pozemků omezená cestami,byla občas ponechána ne
obdělaná, tedy bez jakýchkoli plodin,aby si půda odpočinula a
regenerovala se.Na těchto úhorech pak pásl vesnický pastýř do
bytek z celé vesnice. Zásady tohoto starého systému můžeme aplikovat na nové poměry a stará vzájemná svépomoc bude vystří
dána novou demokratickou svépomocí v intenzivním hospodaření.
Několik tratí v katasrální obci by bylo tedy rezervováno pro
družstevní obhospodařování,pozemky by ovšem patřily jednot
livým zemědělcům. 0 tom,které tratě by to byly, a o ostatních
problémech družstevní svépomoci by rozhodovala místní skupina
organizace zemědělců ,tedy orgán zemědělské samosprávy s roz
sáhlou pravomocí.
Toto pluralitní řešení znamená méně dřiny pro rolníky,vy
užití velkých strojů,méně pracovních hodin týdně a zvýšenou
produktivitu. U pozemků družstevně obhospodařovaných by neby
lo mezí,pouze hraniční kameny u cest by označovaly polohu jed
notlivých pozemků.Soukromé vlastnictví by bylo ponecháno,ale
bylo by doplněno zintenzívněním a prohloubením sociálních vz
tahů, což by bylo prospěšné pro jednotlivé rolníky i pro spo
lečnost.
Podobné zásahy do soukromého podnikání- a to v zájmu toho
soukromého podnikání i v zájmu obecného dobra celku- jsou po
važovány za samozřejmé a užitečné v mnoha jiných oborech pod
nikání,na příklad u živností podle starého živnostenského řá
du. Podobně při stavbě domů omezují stavební řády v zájmu bez
pečnosti a veřejného pořádku stavby nových domů různým způso
bem. Systému pozemků nescelených,soukromě vlastněných a druž
stevně obhospodařovaných by možná nebylo třeba všude. V mno
hých katastrálních obcích by snad stačil systém pozemků oce
lených a systém pozemků nescelených blízko vesnice pro pěsto
vání zeleniny,pro ovocné sady a na jiných místech pro vinice.
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Výhodou těchto tří možností a jejich kombinace je,že nescelené pozemky by bylo^možno dědit a prodávat v menších kusech»
Neplatily by pro ně předpisy o nedílech.
V této souvislosti je třeba se zmínit o novém vývoji v celé
řadě západních zemí,kde lidé casto nechtějí bydlet ve velkých
městech,ale dávájí^přednost malým městům a osadám,kde je menší
průmysl a kde dělník i úředník může mít svůj pozemek pro pěsto
vání zeleniny a ovoce a případně i pro chov slepic atd. Toto
řešení je třeba podporovat,neboí decentralizace obyvatelstva a
menšího průn&lu má mnoho výhod pro jednotlivce i společnosto
Důvody zdravotní,psychologické,hospodářské i ochrana přírody
před znečišíováním mluví ve prospěch tohoto řešení.
Umělá hnojivá jsou jistě velkou vymožeností,ale není to způ
sob ideální.Zemědělské plodiny potřebují totiž nejen chemiká
lií, ale také bakt^erií,které jsou jen v chlévské mrvě. Umělá
hnojivá zaručují kvantitu sklizně a chlévská mrva zaručuje ne
jen kvantitu,ale i kvalitu obilí a Jiných plodin,které Jsou pak
zdravější pro lidskou spotřebu. Dalším problémem je využití od
padků ve městech.Zatím venkov dodával potraviny^pro města,ale
odpadky ve městech nebyly využity pro zemědělské podnikání na^
venkove, a tak byla porušena přírodní rovnováha. Proto^bude tře
ba městských záchytných stanic,které by zpracovávaly všechny^
užitečné městské odpadky jako hnojivá pro zemědělské podniká
ní.
Systému demokratického družstevnictví je možno využít nejen
pro výrobu rostlinou,ale také pro výrobu živočišnou.Spoluvlast
nictví stájí s moderním zařízením,kde by byla oddělení pro jed
notlivé rolníky jako jejich^spoluvlastnický podíl, by bylo dal
ším opatřením,které by umoi/fovalo mechanizaci a úsporu práce i
provozních nákladů v chovu domácího zvířectva. I zde soukromé
vlastnictví-či spoluvlastnictví- spojené s družstevnictvím mů
že najít společné užitečné uplatnění.
Celá soustava zemědělského podnikání by měla být doplněna
řadou družstevních podniků nákupních a prodejních,stejně jako
výrobních,jako mlékáren a konzerváren.Po osvobození by se měl
stát postarat o laciný úvěr pro samostatné zemědělské podniká
ní, dobré školení rolníků v moderních metodách, o dobře fungu
jící výzkumné a šlechtitelské stanice,které by byly vlastnic
tvím hospodářského svazu zemědělců, o výrobu menších zeměděl
ských strojů, o rozumnou cenovou politiku a o vývozní možnosti.
Stát by měl ovšem přejímat jen ty úkoly,na které nestačí
hospodářská samospráva zemědělců,která by měla na starosti ze
mědělskou politiku v řadě první. Stát by pak jen usměrňoval
vše tak,aby zemědělské podnikání bylo v souladu s požadavky obecného dobra celku,dále by zemědělské podnikání podporoval,
podněcoval a zaručoval by dobrý chod zemědělské samosprávy.
Přechod od kolektivního zemědělského podnikání k plně roz

32
vinutém soukromém podnikání bude asi pozvolný, aby se předeš
lo škodlivým zmatkům,a proto návrhy na řešní by se měly stu
dovat s velkou vážností již nyní, V době,kdy se bude blížit vy
vrcholení světové krize,bude nutno se postarat již v exilu o
zahraniční úvěr pro důkladnou reorganizaci celého hospodářství.
Exil by si měl uvědomit,že má své národní povinnosti a své ná
rodní poslání studovat otázky hospodářské reorganizace,má se
proto již nyní radit s odborníky,vypracovávat podrobnější ná
vrhy a podněcovat podobné studium ve vlasti a vzájemnou výmě
nu názorů a poznatků. Bylo by také velmi užitečné skovat po
zemkovou reformu japonskou,taiwanskou a i v jiných zemích a ta
ké problémy,které se tam vyskytly po těch reformách.Největší
tragedií v politice je nebýt připraven na řešení problémů a ne
vědět, že žádné řešení nemůže být uspokojivým pro delší období,
neboí situace se stále mění.
XIII
Vlastnictví a malé podniky jako vyjádření osobnosti
Druhý vatikánský koncil objasňuje ve své Pastorální konsti
tuci 0 Církvi v moderním světě vztahy majetku,odborných schop
ností a lidské osoby:
"Vlastnictví a jiné formy soukromé kontroly hmotných stat
ků přispívají k vyjádření osobnosti". Dále se zdůrazňuje,že
opatřují každého "zcela nutnou oblastí nezávislosti" a mají se
považovat za "prodloužení lidské svobody". A konečně jsou
zdrojem bezpečnosti,což platí "nejen o hmotných statcích,ale
i o statcích nehmotných jako jsou odborné schopnosti".Tyto hlu
boké postřehy kapitoly 7 1 . jsou opravdu důležitým-ale často
opomíjeným - přínosem křesíanské sociální etiky k posouzení
základních otázek hospodářského života. I zde vidíme,že všech
ny politické ideologie,které nevycházejí z křesíanské etik^,
oné reálné základny života,jsou podstatně ochuzené,odlidštené
a neživotné.
A/_Vlastnictyí_
Vedle nesprávných názorů o tom,co je člověk a co je poli
tická společnost,přispěly nesprávné teorie o vlastnictví nej
více ^dnešním hospodářským a politickým zmatkům.
Podle křesíanské sociální etiky má bohatství celé země slou
žit všem potřebným, a nikoli jen privilegovaným představite
lům kapitálu soukromého neb státního. Zdroje bohatství mají
být nejhospodárněji využity v zájmu všech, a to se může stát
tehdy,když patří jednotlivým osobám jako vlastnictví soukro
mé neb jako spoluvlastnictví. To znamená,že soukromé vlastnic
tví je nejlepší způsob,jak uspokojit hmotné potřeby všech.Ta
to hlavní zásada,která má ovšem své výjimky, platí jen za ur
čitých předpokladů,a ty předpoklady nenalézáme v systému in
di viduslistického liberalismu.
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Užívání soukromého vlastnictví je totiž omezeno požadav
kem obecného dobra celku. Vlastnictví má jednak funkci individuální-slouží vlastníkovi- a jednak funkci sociální- slou
ží celé společnosti . Liberalismus přehnal funkci individuál
ní a kolektivismus funkci sociální, a mimo to usiluje a funk
ci sociální způsobem nelidským a zvráceným, Socializované-tak
zvané národní vlastnictví- slouží pak jen držitelům státní mo
ci a státnímu monopolu,nikoli však národu. Ze sociální funkce
vlastnictví se stala služba všemocné diktatuře,což je defor
mace opravdu podstatná.
Soukromé vlastnictví má být rozprostřeno pokud možno na
všechny občany,neboí jen tak může mít funkci ustavujícího prin
cipu politické společnosti,ovšem jen po primární ustavující
funkci lidské práce. Jen v tomto pojetí může být soukromé vlast
nictví ve spojitosti s lidskou prací,tedy s lidskou osobou,spoluutvářejícím principem spravedlivého sociálního řádu.
Zestátnění některých podniků je přípustné jen výjimečně,
když všechny ostatní prostředky nejsou schopny uvádět soukro
mé vlastnictví podniku v soulad s požadavky obecného dobra.
Za vyvlastněný majetek se má ovšem poskytnout spravedlivá^náhrada. Další přípustné případy vyvlastnení jsou tehdy,když je
třeba soukromého pozemku pro stavbu silnice,železnice,údolní
přehrady,letiště atd.,tedy vždy jen pro nutná společenská za
řízení.
Stát má ovšem nejen právo,ale i povinnost podle zásady podpůrnosti budovat některé podniky,které občané a autonomní in
stituce územní a orgány hospodářské samosprávy nejsou schopny
vybudovat,nebo když by nebezpečí zneužití takových podniků
bylo velké,jako je na příklad použití atomové energie.
Rovněž má stát budovat takové podniky,které nejsou výnosné,
ale jsou užitečné a nutné pro společnost,nebo aspon^pro chudou
a nevyvinutou oblast země. To plstí zejména o stavbě železnic,
dálnic a pro organizování služeb poštovních a telekomunikačních.
Zestátnění všech výrobních prostředků vede k nepružné a nehospodárné byrokracii, k hromadění moci, k dehumanizaci a k
odosobnění hospodářského života,neboí vztahy lidské osoby a
majetku jsou silně porušeny.
Za ideální můžeme tedy považovat pluralitní vlastnický sy
stém s těmito základními typy vlastnictví:
1/ Vlastnictví soukromé,pokud možno rozprostřené na všechny.
2/ Vlastnictví družstevní.
3/ Vlastnictví samosprávných institucí územních / obce, okresy atd./ a vlastnictví orgánů hospodářské samosprávy.
4/ Vlastnictví státní jen mimořádně za určitých podmínek.
Zde máme na mysli vlastnictví výrobních prostředků.Domy
a pozemky mohou patřit i spolkům kulturním,výchovným
a jiným. Vlastnictví institucí církevních má být také
zaručeno a problém by vyžadoval delší studie.
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Obnova a výstavba demokratického družstevnictví bude důle
žitým úkolem hospodářské a sociální politiky.Demokratická druž
stva výrobní,nákupní,prodejní a úvěrní budou patřit k základ
ním ^kamenům nové společnosti^ Pro všechny druhy podnikání se ne
hodí vždy akciové společnosti se systémem akcií zaměstnaneckých
a lidových a ani spoluvlastnictví partnerů, a proto družstevnic
tví nabízí další možnostio Zde pak vztahy osoby,vlastnictví a
služeb spotřebitelům se mohou plně rozvinout a uplatnit v zájmu
svobody,sociální spravedlnosti a vyjádření lidské osobnosti.
Demokratická družstva nabízejí také velké možnosti plného uplatnění iniciativy a spolupráce ve prospěch lidu. A úvěrní
družstva /kampeličky,raiffeisenky atd</ opatřují laciný úvěr a
podněcují spořivost.Jejich úspěch bud 6 ovšem záviset na výcho
vě občanů a na odborné zdatnosti personálu.
C/_Střední_stav_
Vyspělý střední stav,to jest řemeslníci,živnostníci a všech
na svobodná povolání jsou pilířem občanských svobod,zárukou
dobrých služeb a možností plného uplatnění lidské osobnosti.
Iniciativa a podnikavost příslušníků středního stavu přispíva
jí značně k hospodářskému rozkvětu a k politické stabilite.
Jako ostatní skupiny,tak i příslušníci středního stavu mají
plné právo na hospodářskou samosprávu na úrovni nadpodnikové.
Orgány samosprávy středního stavu a svobodných povolání jsou
obchodní komory, živnostenská společenstva,lékařské a advokát
ní komory,organizace řemeslníků^lékárníků,stavitelů atd. Tyto
samosprávné instituce plánují také školení dorostu a dohlíže
jí na ně,pokud ovšem nejde o předepsané vzdělání universitní
a podobné.
Moderní živnostenský řád,zaručující svobodu podnikání i úroveň služeb,zejména odborným školením a průkazy způsobilosti,
zákon o nekalé soutěži,nemocenské,invalidní a penzijní pojiště
ní,podpora rozvoje středního stavu daňovou politikou,svépomoc
ve formě družstev,odborné zkoušení kvality surovin,polotovarů
i výrobků,jakož i výhodný úvěr, to vše jsou problémy,které bu
de nutno řešit včas,aby se mohl obnovit a udržet střední stav.
Zestátnění malých podniků,jako jsou kugcijklempíři,zámeční
ci ,elektrikáři,krejčí, obuvníci atd.,to vse přineslo nehospodárnou byrokracii a bídnou úroveň služeb,stejně jako nespokoje
nost zákazníků. Proto celá řada totalitních režimů kolektivistických povolila aspoň částečně některé malé podniky, i když
je to jen dočasná taktika v době nedostatečných služeb a velké
nespokojenosti lidu.
Vztahy lidské osoby,vlastnictví a odborných schopností jsou
povahy mravní. 0 zvrácenosti těchto vztahů psal římský spiso
vatel Livius ve své knize Dějiny Říma,kde zdůraznil,že sobec
tví a smyslnost způsobily,že Řím se zamiloval do smrti osobní
i kolektivní.
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XIV
Politická společnost a stát.Část 1
Nebezpečí_otrockeho_státu
Svatý Tomáš Aquinský napsal ve své knize 0 knížecí vládě,
že tyranie je nejvíce nespravedlivou formou vlády. Jan XXIII.
se tímto problémem zabýval v okružním listě ,fMír na zemi" ,kde
napsal :"Sv.Augustýn právem říká:"Co jsou království bez spra
vedlnosti ,jen bandy lupičů".
Lidská společnost podléhá ustavičným změnám a na její utvá
ření gůsobí mocenské vlivy,dobré i špatné ideje,ctnosti a váš
ně občanů,úroveň vzdělanosti a mravnosti,sociální a hospodář
ské podmínky,zeměpisná poloha,národní tradice,zkušenosti nahro
maděné během staletí i politické umění vedoucích osobností a je
jich poctivost a charisma.
Současný vývoj prozrazuje často sklony k otrockému státu,ke
kolektivismu a despotismu,které jsou obyčejně maskovány pseudodemokratickými frázemi,propogandismem a teatrálností politi
ků.Můžeme však pozorovat i ozdravné tendence, a ty je nutno po
silovat, aby tak vedly k novým a stále obnovovaným,opravdu lid
ským a demokratickým formám společnosti.
Nelze ovšem plánovat předem vývoj společnosti do podrobností
a není ani moudré snít o utopických vládních soustavách,které
by mohly být naprosto dokonalé,ani o nějakém konečném uspořádá
ní tisíciletých říší. Je však možno ovlivňovat vývoj a posilovat
zdravé tendence a čelit nezdravým, a tak spoluutvářet osudy národ8 . A taková práce je nejen právem,ale i povinností občanů,
včetně exulantů.
Je však třeba nejdříve si objasnit základní pojmy,poznat sku
tečný stav současné společnosti i zásady sociální etiky i když
aplikace všeobecných etických zásad na dané poměry bude různá
na různých místech a v různých dobách a nějaká uniformita je ne
možná. Musíme počítat s pluralitou vlivů,ideových i mocenských,
ale je také třeba mít základní představu o tom,jakým směrem by
měl vývoj jít.Politický program jako inspirační zdroj je užiteč
ný a nutný,politické 8 sociální inženýrství vede ovšem k dehumanizaci a k tragickým důsledkům.
Tendence ozdravné a rozkladné budou asi vždy polarizací ve
vývoji společnosti, a proto je musíme pečlivě sledovat. A poně
vadž tendence k totalitnímu státu jsou nyní tak^nebezpečné,je
velmi nutné věnovat jim zvýšenou pozornost,nebot víme,že lidská
přirozenost je raněna prvotním hříchem a má sklony ke zlému.
Lid ve vlasti nem$I dostatečný přístup ke světové literatuře
a ke zkušenostem tvůrčí^politické práce ve svobodném světě a do
mácí tradice byly zatemňovány a deformovány- aspoň pro mladou
generaci- soustavnou propagandou. Proto studijní práce politic-
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ké , sociologické a ekonomické , které navazují na zdravé ná
rodní tradice a čerpají ze světového ideového proudění , jsou
opravdu nutné a měly by být základem pro ideový dialog.^Takovým
způsobem by se měla připravovat půda pro budování nove éry v
naší vlasti, pro nový demokratický řád.
Sklony k ideologii nedemokratického kolektivismu i sklony
k individualistickému liberalismu možno pozorovat i v naší spo
lečnosti v zahraničí, aspoň u značné její části , proto nesní
me přehlížet nová nebezpečí na naší cestě k demokracii. Právě
v nauce o politické společnosti a o státu se liší kře slánská ^ s o ciální etika podstatným způsobem od ostatních směrů na politické
pravici i na levici a v praxi i od politického středu, a proto
by se tato křesťanská etika měla stát předmětem vážných studij
ních zájmů.
SpoifčfLství
Život lidí ve skupině se utváří ve třech formách : společen
ství, společnost a útvar smíšený. Společenství i společnost jsou
eticko- sociální , nikoli tedy Jen biologické celky. Lidi při
vádí do života ve skupině společný cíl a u společenství je cíl
dán dříve než byl určen rozumovými úvahami a vůlí, a projevuje
se společenským cítěním, které je často podvědomé, zvyklostmi
a způsobem života.
Společenství je více dílem přírody , instinktu , vzájemných
sympatií , okolností , dědičnosti a historických podmínek. Je
výrazem reakcí na dané historické podmínky a projevem přizpůso
bení neb odporu. Společenský tlak na člověka vytváří soustavu
obecně přijatých návyků a sklonů. Přátelské skupiny, národy a
etnické skupiny, jazykové skupiny i společenské třídy jsou ty
pickými formami společenství.
Společnost
Společnost je více dílem rozumu a vědomého lidského úsilí
a je v přímém vztahu k intelektuálním a mravním vlastnostem
člověka. Cílem společnosti je úkol , který se má plnit , a ten
to úkol je dán vědomým rozhodnutím rozumu a vůle , kteréžto roz
hodnutí předchází časově před vytýčením onoho cíle . Vyžaduje se
výslovné rozhodnutí nebo alespoň nějaká forma souhlasu jednot
livců.
Obchodní společnost, odborová organizace a vědecká společ
nost jsou opravdovými společnostmi. Společnost je tedy utváře
na vědomým úsilím lidí a ovlivněna jejich ideami. Ve společnosti
se vykonává tlak na členy zákonem, stanovami, pravidly a usne
seními, přičemž se vychází z představy společného cíle.
Společenství a společnost se v praktickém životě nevylučují,
a tak společnost často vyvolává přátelské a psychologické re
akce, vědomé i nevědomé , a tím vytváří atmosféru společenství.
Společnost je dílem lidského svobodného úsilí, a proto má svo
bodu chránit.
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Politická^společnost, to jest republika nebo království, je
jednak společností a jednak společenstvím, je to tedy útvar smíršený , z čehož vyplývají důležité důsledky. A by se zabránilo
zbytečným omylům , volí se někdy označení "politické těleso".
Zde je třeba zdůraznit , že republika se nedá udržet jen právní
mi a mocenskými prostředky , ale je třeba i vlivu obecně přija
tých návyků , pocitu sounáležitosti a vzájemných sympatií. Chybí-li republice znaky společenství , ona životodárná atmosféra
skupiny, pak jenom násilí a diktatura mohou prodloužit životy
dočasně takovému politickému útvaru • Proto diktátoři se snaží
zachránit situaci tím, že aspoň uměle vyvolávají třeba jen vněj
ší znaky společenství.
Národ
Národ je společenstvím a má přirozený nárok na svobodný kul
turní rozvoj , není však nutné ,aby každý národ měl své vlast
ní politické těleso. Není ani možné , aby každá jazyková a et*
nická skupina měla svou republiku, neboí na příklad v Indii je
1.652 mateřských jazyků a v Indonésii se mluví č&ěma sty padesá
ti jazyky. V mnoha jiných zemích je situace podobná. Z historie
ovšem víme , že větší národní celky často ^ 0 své politické těle
so usilují , k čemuž je obyčejně podněcují pocity nespravedli
vého zacházení a kulturního útlaku • Nespravedlnost je vždy zdro
jem rozkladu politické společnosti.
XV

Politická suolečnost a stát. Část 2.
Republika_
Jan XXIII. ve svém okružním listě "Matka a učitelka" uvádí
citát z okružního listu Pia XI."Quadragesimo anno":
"Zůstává pevným a neochvějným principem sociální filosofie
tato zásada, která nesmí být porušena ani měněna : jako se ne
smí odnímat jednotlivci a přisuzovatspolečnosti to, co je scho
pen vykonávat z vlastního podnětu a svými silami , tak je také
nespravedlivé odnímat menším a podřízeným společnostem to, co
mohou vykonávat samy , a pověřovat tím společnost větší a nad
řízenou . Takové jednání je^škodlivé a ruší správný řád".
"Quadragesimo anno" obviňuje individualismus z toho, že po
valil a téměř zničil bohatý sociální život vybudovaný různými
organizacemi stavovskými. Je zajímavé, že již okružní list Lva
XIII., zvaný "Rerum novarum" z r. 1891 obhajoval úlohu a důle
žitost různých svépomocných organizací dělníků a řemeslníků.
Okružní list Jana XXIII. "Pacem in terris" zdůrazňuje, že pro
střední organizace mají být účinně chráněny zákonem, okružní
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list Pavla VI, " O pokroku národů1’ s€ zmiňuje o ” pluralismu
stavovských a^odborových organizacím druhý vatikánský koncil
ve své Pastorální konstituci o Církvi v moderním světě upozor
ňuje v kap. 6 8 na to, že o sociálních a hospodářských podmínkách
dělníků se často rozhoduje na nadpodnikové úrovní, a proto děl
níci mají právo se podílet na kontrole těchto institucí buŠ pří
mo nebo prostřednictvím svobodně volených zástupců.
^Když se tedy církevní autorita zmiňuje tolikrát o těchto pro
blémech, tak jsou to jistě záležitosti důležité. Ve skutečnosti
je nauka křestanské sociální etiky o politické společnosti a
státu něčím opravdu jedinečným a naprosto odlišným od jakých
koli jiných teorií.
Nikdy nesmíme zaměňovat část s celkem. Politická společnost,
tedy republika, je celkem a stát je jenom nejvyšší částí tohoto
celku. Stát je totiž nejvyšší částí politické společnosti a^občané, rodiny a autonomní instituce územní a zájmové hospodářské
samosprávy jsou jejími částmi.
Tyto partikulární společenské útvary, založené na svobodné
iniciativě občanů , mají mít tak velkou svobodu, jak je to únosné s ohledem na obecné dobro politického celku. Činnost kul
turní, hospodářská a sociální těchto samosprávných nižších celků
je stejně důležitá pro život občanů jako funkce státních orgánů.
V republice vyrůstá pravomoc zdola, z lidu, a tak celé po
litické těleso je složeno z partikulárních pravomocí , autorit,
které vyrůstají jedna nad druhou stupňovitě až k vrcholné auto
ritě státu. Stát pak má mít na starosti jen záležitosti obecné
ho dobra celé republiky a nemá přebírat úkoly, které mohou dobře
plnit instituce nižší.
Obecné dobro je blaho všech občanů, k čemuž patří jak hmotný
blahobyt, tak plně rozvinutá lidská osobnost všech občanů ve
všech oblastech duchovního, kulturního, sociálního a hospodář
ského života. Obecné dobro není tedy jen prosperita a výkonnost
státních orgánů, ale je to dobro celku, které má být rozděleno
na všechny občany.
Stát jakožto nejvyšší orgán politického tělesa má na starosti
vydávání zákonů, dodržování právního řádu a veřejného pořádku a
redistribuci obecného dobra na všechny občany. Stát se tedy
specializuje na problémy celku, ale^jeho pravomoc je omezena
demokratickými přirozenými právy občanů, rodin, a ostatních
mezičlánků politického tělesa, to jest přirozenými právy insti
tucí územní a hospodářské samosprávy.
Vlastní funkcí státu jedy je: a/usměrňovat,
b/dohlížet,
c/ podněcovat,
d/ držet v mezích.
• Stát usměrňuje činnost občanů, rodin
a ^instituci územní a hospodářské samosprávy harmonicky k obec
nému dobru celku, ovšem státní zásahy nesmějí jít nikdy dále,
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než^je opravdu nutné v zájmu celku, legitimní činnost občanů,
rodila samosprávných institucí na nevládní úrovni nesmí být
potlačována, ani plně dirigována a převzats státem.
Ad_b/_Dohle cL Stát je strážcem právního rádu a veřejného po
řádku a svoboda občanů, rodin a samosprávných institucí musí být
státem plně respektována a chráněna proti jakýmkoli rušivým vli
vům.
v^£^c/_ Podněcování. Stát má podporovat a stimulovat jakoukoli
užitečnou činnosť nižších složek republiky v zájmu obecného bla
hobytu, souladu a spolupráce, aby se tak eliminoval třídní boj,
který je vždy věcí škodlivou, a aby byl nahrazen tvůrčí spolu
prací sociálních partnerů, to jest zejména odborových organiza
cí a svazů zaměstnavatelů. Sem patří také podněcování a podpora
legitimní iniciativy chudých a neprivilegovaných občanů a slab
ších samosprávných institucí, a to vhodnou daňovou politikou, a
případně i subvencemi a jinými opatřeními.
_M_c/_Držení_v_mezích. Donucovací státní moc je nutná a musí
se ji používat spravedlivě proti těm, kteří se bezdůvodně odmí
tají podrobit zákonu a nechtějí plnit své občanské povinnosti.
Státní pravomoc má ovšem své meze a hlavní zásadou omezení^
státní moci je pravidlo podpůrnosti /subsidiarity/^podle kterého
má stát dělat jen to, co nejsou schopny dělat nižší složky, tedy
samosprávné instituce^ rodiny a jedinci. Stát má tedy sloužit
občanům a samosprávným institucím, nemá je potlačovat nebo pře
bírat jejich funkce, a zejména je nemá ničit. Toto jsou hlavní
zásady demokratického pluralismu a je nutno zdůraznit opět, že
jen křesťanská sociální etika má dobře vypracovanou teorii o
podpůrnosti, a tím se liší podstatně od všech ostatních směrů .
Samosprávné instituce politické společnosti jsou:
A / LTístní samospráva : a/ obce a města,
b/ okresy, župy neb země.
B/ Hospodářská a sociální samospráva : odborové organizace,
svazy zaměstnavatelů, organizace zemědělců, lékařské, ad
vokátní, obchodní a živnostenské komory atd.
Je nutno zdůraznit, že poslance a senátory státního a federál
ního parlamentu volí lid a že nejsou tedy jmenováni neb vysílá
ni samosprávnými institucemi, poněvadž tím by byla nebezpečně
ohrožena autonomní sféra těchto institucí. Tím se tedy tento
systém liší podstatně od fašistického , kde niřší složky nebyly
autonomní, ale byly přímo nebo nepřímo orgány strany neb státu.
Fašismus je tedy v rozporu se zásadami křesťanské sociální etiky
Kronikář Kosmas vložil do úst kněžny Libuše tato pozoruhodná
slova : "Jak jsi politování nadmíru hoden, 6 lide,jenž neumíš
svobodně žít". On věděl, že uměním žít je umění spravovat dobře
své záležitosti. Toto umění svobodně žít je dnes často zmatené,
zvrácené a zkorumpované.

XVI
Politická společnost a stát. část 3
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Známý existencialistický myslitel Kierkegaard vysvětloval
problém lidské existence poukazem na kočího, který sedí na voze,
drží velmi volně otěže ve svých rukou a je tak opilý, že není
schopen řídit koně. Má však to štěstí, že koně táhnou ten vůz
po známých cestách, kterými jezdí pravidelně. Kolemjdoucí nic
nepozorují a domnívají se, že kočí opravdu řídí koně.
Tohoto zajímavého obrazu lze použít v jiném smyslu, než
měl Kierkegaard na m^sli. S jeho filosofií nesouhlasím, ale jeho
obraz může být užitečný pro objasnění některých politických prob
lémů. Představitelé mnohých politických systémů jsou jako ten^
kočí, neboí jsou opilí koktajly různých ideologií tak, že nevní
mají pořádně realitu života a^nevidí jasně cestu, kterou^jejich
politika má jít. Oni jdou od škarpy ke škarpě na hrbolaté cestě
falešných filosofií, ale opravdu lidský cíl politického snažení
Jim uniká jako fata morgana na politické poušti. Oni nevědí d o b 
ré, co je člověk, co je politická společnost a co je obecné dob
ro republiky.
lo s o f* ± c k e _

z jLi s erií

Je nutno rozlišovat dobře tři druhy jsoucna:
.
Jsoucno reálné, které reálně existuje mimo naši mysl,jako
na příklad tento stůl, tento pes, tento strom atd.^
2. Jsoucno rozumové, které existuje pouze v naší mysli a
nemá extramentální realitu, jako na příklad skřítek, víla. Po
lednice atd. To jsou tak zvaná rozumová jsoucna, vytvořená na
ším rozumem a fantazií a nemají základ v extramentální realitě.
3o Jsoucna rozumová se základem v extramentální realitě, ja
ko na příklad čísla v matematice, mravní vztahy, tedy práva a
povinnosti v etice, republika, království, hospodářské samospráv
né instituce, všechny organizace, společnost i společenství.
Společnost vůbec, a zvláště politická společnost, je morál
ní neb právnická osoba na rozdíl od osoby fyzické. Pojmů "jsouc
no” a "osoba" se zde používá analogicky. Analogii chápeme jako
podobnost bez totožnosti. Srovnáváme-li dvě věci, které jsou
podobné, ale nejsou totožné, pak pozorujeme, že se v něčem podo
bají a v něčem se liší, což musíme mít stále na mysli,abychom
nedělali nesprávné uzávěry.
Osoba právní v něčem připomíná osobu fyzickou, na příklad
v tom, že obě mohou být vlastníky, tedy subjekty práv a povin
ností. Nesmíme všsk zapomínat na to, že se nepodobají ve všem.
Kluvíme-li o organické stinktuře společnosti, pak slovo "orga
nický" používáme odlišně od téhož pojmu v biologii a v organic
ké chemii. Ignorovat takové rozlišení znamená počínat si jako
onen opilý kočí, který nemá správné představy o své cestě a svém
okolí, který ani nevnímá , kam ta cesta vede a který není scho
pen ty koně řídit. Toto platí o všech politicích, kteří jsou
opilí nereálnými ideologiemi.
1
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Pojmu "celek" používáme také analogicky a rozlišujeme:
1/ Celek fyzický /tento člověk/*
2/ Celek logický /druh, třída, šelmy kočkovité atd.V.
3/ Celek morální neb právní /republika, odborová organizace,
obchodní společnost, kulturní sdružení atd./»
Iíorální celky Jsou útvary, kde části Jsou poutány v Jednotu
společným morálním cílem. U republiky Je to obecné dobro celku,
ovšem re distribuované na všechny části. Cíl lidské politické
společnosti se podstatně liší od cíle skupiny živočišné, na přík
lad mravenců neb včel , kde cíle Jsou pouze biologické, totiž
zachování druhu. Společnost mravenčí Je pouze^v oblasti přiroze
né , zatímco společnost lidská Je v oblasti přirozené, mravní
a nadpřirozené. Nerozlišovat tyto pojmy znamená nemít schopnost
řídit "vůz" lidské společnosti.^Nicit Jednu z těchto^základních
rovin lidské společnosti znamená ničit lidskou společnost^,ří
dit ten "vůz" lidské společnosti do nelidského příkopu zkázy.
Lid
Lid Je společenským celkem a Je zdrojem politické moci v
republice, rozhoduje o vládní formě, volí své zástupce do par- lamentu a do samosprávných institucí. Politická moc lidu není
ovšem absolutní , ale Je omezena etickými zásadami, tedy přiro
zeným právem a Bohem zjevenými mravními zásadami - a tak mrav
ní úroveň lidu, toho nejvyšsího nositele politické moci - Je
otázkou života a smrti , nebo aspoň zdraví neb nemoci poli
tické společnosti a demokratického zřízení.
Politická moc lidu pochází od Boha , od Stvořitele, který
Ji lidu dal, a lid Ji přenáší na své volené zástupce a přene
chává si Jen možnost rozhodovat o nej důle šitějších problémech
v referendu. Připisovat lidu neomezenou moc Je projevem nezna
losti toho, co Je člověk.
í^správné^oj etí_ společnosti
Při hodnocení politických ideologií musíme mít stále na mysli,
že lidská společnost Je Jsoucnem rozumovým se základem v reali
tě lidské přirozenosti. Dále Je třeba vědět, že společnost Je
celkem morálním neb právním, a nikoli fyzickým anebo Jen logickým.
1.
Kolektivismus dělá rovnítko mezi politickou společností^a
státem. Stát tedy pohlcuje samosprávné^instituce, pohlcuje však
také občany, dělá z nich Jen Jakési buňky uměle vykonstruované
ho monstra, které se chová Jako fyzický a vše absorbující celek.
Tuto kolektivistickou zrůdnost najdeme ve všech formách etatismu pravicového i levicového, a do určité míry i ve všech
formách západního socialismu a přehnaného nacionalismu.
2. Liberalistický individualismus opomíjí z velké části so-
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ciální stránku lidské přirozenosti a politickému tělesu i stá
tu přiznává jen existenci a funkce , které se blíží k pojmu
rozumového jsoucna bez základu v realitě lidské přirozenosti,
Z celku morálního se pak stává téměř pouhý celek logický, lid
ské vztahy morální a právní se odtrhávají od reality člověka.
Důsledně pojat liberalistický individualismus je dnes nepřija
telný pro moderního člověka, mnohé politické ideologie jsou však
stále hodně ovlivněny myšlenkovými strukturami celku pouze lo
gického a jsoucna pouze rozumového.
3.
Materialismus ignoruje skutečnost, že lidské osobě pří
sluší nejen realita hmotná, ale i duchovní. Základy materialis
mu v extramentální realitě člověka jsou^tedy jednostranně ochu
zeny, a pak se nabízí deformované pojetí lidské společnosti,^
která je tímto způsobem podstatně odlidštěna. Materialismus je
buá. kolektivistický,^ nebo individualistický.
K velkým tragediím dochází, když jeden nesprávný ideologický
systém napadá ideologicky, politicky nebo i vojensky opačný ide
ologický systém. Každý pak vidí jen chyby jiného, ale ne omyly
vlastní, a tak se jedno zlo vyhání zlem jiným. Materialismem
individualistickým se nedá úspěšně bojovat proti materialismu
kolektivistickému. Takové donkichotské boje jsou časté v ději
nách a přinášejí jen zmatky a utrpení, ale žádné řešení. Je to
nesmyslný tanec u propasti , tanec , kterému masky iluzí dodá
vají falešné představy lidskosti , užitečnosti a spravedlnosti.
XVII
^§_opolečnost_a_stát^_Část_4

V^bibli čteme o zajímavém rozhovoru Jsžíše Krista s Pilátem;
"Nevíš, že ^mám moc tebe propustit a mám moc tebe ukřižovat?”
Ježíš Pilátovi odpověděl:” Neměl bys žádné moci nade mnou, kdy
by ti to^nebylo dáno shůry. Proto ten, kdo mne tobě vydal, má
větší hřích’’./ Jan 19, 11/* Pilát tedy dostal vládní autoritu
a^jako každý člověk dostal i svobodnou vůli, které je možno zne
užít, a to zneužití je pak hříchem.
Okružní list Jana XXIII» ”Pacem in terris" zdůrazňuje v kap.^
5 1 ., že právo vydávat nařízení
pochází z mravního řádu, který
má svůj zdroj v Bohu, a proto nesmí vládní autorita vydávat zá
kony , které jsou v rozporu s vůlí boží. Takové zákony by pak
občané měli odmítnout , neboí "poslouchat sluší více Boha než
lidí"./Skut. 5, 29A
Vládní moc je tedy omezena, není absolutní. Této nejvyšší .
státní autoritě se začalo říkat suverenita, dokonce státní su
verenita. Tento výraz je ve skutečnosti zmatený a svádí k ne
správným uzávěrům , je však již výrazem vžitým.
Francouzský filosof Jean Bodin, který žil v 16. stol., na
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psal ve své knize ,f O republice” svůj názor zcela jasné: "Su
verenita je absolutní a trvalá moc republiky". Je-li suvereni
ta nejvvšších orgánů republiky absolutní, pak nepodléhá žádné
mu mravnímu řádu , není ani podřízena lidu, nebot je nad lidem,
což je pojetí nedemokratické. Kdyby snad absolutní suverenita
byla připisována lidu, gak by takový^lid^odmítal podřídit se
vůli boží. Víme dobře, ze jsou takové případy, kd^ orgány stát
ní neb lid si přisvojují absolutní suverenitu, coz pak znamená,
že se vládní autorita povyšuje na úroveň jakéhosi smrtelného
božstva,
Absolutní suverenita je cestou k rozkladu pravé autority, k
chaosu a ke státnímu absolutismu, tedy diktatuře. ^Taková nauka
připravila cestu k hegeliánskému a pak marxistickému všemocné
mu státu , a k tomu, že si absolutní suverenitu přivlastnila^
strana, a to jak v systému levicovém tak pravicovém, Nyní prá
vě žijeme v době, kdy můžeme vidět jasně důsledky^takových te
orií, které nemají nic společného s realitou člověka. Taková
absolutní suverenita mocenských monopolů zotročuje člověka q ni
čí samosprávu institucí územních i hospodářských. Absolutní moc
pak nepečuje o obecné dobro republiky, ale jen o^udržení svých
mocenských pozic, což je opravdová politická zvrácenost.
Absolutní suverenita také rozvrací celý mezinárodní řád, n$boí pak vlastně ani nesmíme protestovat proti porušování lid
ských práv v diktátorských režimech, neboí tím -jak ty režimy
tvrdí- zasahujeme do jejich vnitřních záležitostí a porušujeme
jejich suverenitu. Správná tedy hlásá okružní list "Pacem in
terris" v 80, kap.: " Politické společnosti jsou vzájemně pod
řízeny právům a povinnostem. To znamená, že jejich vztahy muse
jí být také harmonizovány v pravdě, sprvedlnosti, pracovní so
lidaritě a svobodě. Nebot totéž přirozené právo, které upravuje
vztahy mezi jednotlivými lidskými bytostmi, řídí také vzájemné
vztahy politických společností".
Způsoby_omezování_suverenity.
Jeň”máló~Iiďí~šI~dnes”pořádně uvědomuje, jak mnohé politické
nauky, které se propagují jako moderní, jsou nejen škodlivé,
ale přímo i rozvratné. Mnozí také mylně věří, že dnešní poli
tický chaos je jen důsledkem nějaké "deformované praxe", která
se odchýlila od vznešené a krásné teorie. Nelze pochybovat o
tom, že politická praxe je často deformovaným uskutečněním te
orie, ale také je pravdou, že velmi často jde o logické důsled
ky deformované, tedy nelidské a rozkladné teorie.
Můžeme tedy udělat uzávěr, že je nutno připravovat naprosto
novou společnost, opravdu lidskou a křesíanskou. Proto musíme
nejdříve očistit některé základní a zaběhané pojmy od podstatných^omylů, což je úkolem politické výchovy. Je však také tře
ba připravovat reformu institucí. Tendence k absolutní suvere
nitě republiky mohou být omezeny několika způsoby.
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1/ Náboženská víra občanů, kteří uznávají Bohem zjevenou
pravdu a Bohem daný mravní řád, je velmi účinnou zbraní proti
sklonům k absolutní suverenitě. Pak se politika stává záležitóstí svědomí občanů i jejich volených zástupců a přestává být
pouhým bezohledným mocenským zápasem.
2/ Znalost křesíanské sociální etiky , která nabízí správná
pojetí člověka, lidské společnosti a nejvyšší vládní autority,
je také mocným inspiračním zdrojem v boji proti absolutní suve
renitě, stejně jako proti všem druhům absolutismu.
3 /Nocenské vlivy
autonomních institucí územních a hospodář
ských jsou také bariérou proti diktátorským snahám.
4 / Ústava a celý právní řád politického tělesa mají nejen^vymezovat pravomoci parlamentu, vlády a soudů, ale také uskuteč
ňovat zásadu podpůrnosti a zamlčovat tak práva občanů a autonom
ních institucí.
^
^
v
5 /Absolutismus diktátorských režimů může být aspoň někd^ a
poněkud mírněn tlakem veřejného světového mínění a obchodní po
litikou svobodných zemí. Zatím se v tomto oboru neudělalo mnoho,
což svědčí o malé mravní úrovni svobodných zemí. Bohužel se vel
mi Často dává přednost obchodním ziskům před lidskými právy.
6 / Absolutní suverenita také znemožňuje efektivní dohody o
omezování atomových zbraní a o znemožňování války chemické.Do
hody spojené s účinnou kontrolou omezují také sklony k absolut
ní suverenitě.
7/ Výchova školní a výchova občanská, tisk, rozhlas a tele
vize by měly také stavět hráz proti absolutní suverenitě, proti
sklonům k absolutní moci, a občané by měli být varováni před
rozkladnými politickými teoriemi i před zneužíváním propagandy
ve prospěch povrchních svůdných nauk, které pod vlajkou zdánli
vého boje o humanismus připravují půdu pro rozklad a zotročení.
Svoboda informací, pravdivost informací, znemožňování monopolu
informací a odhalování svůdné povrchnosti taktického působení
na city a emoce jsou také užitečnými léky proti zbujelému růstu
nádorů vládního absolutismu.
8 / Svobodná literatura a svobodné umění divadelní, malířské,
hudební a jiné jsou také inspiračním zdrojem v úsilí o život
opravdu lidský, úsilí o krásu, dobro a pravdu. Umění by nemělo
klesnout na úroveň propagandismu a nemělo by být zneužito k ší
ření emocionalismu a sensualismu, které degradují lidskou^důstojnost 8 opravdové lidské hodnoty, čímž pak oslabují občanské
ctnosti nutné v boji o svobodu. Výrobcům senzuálního a převáž
ně emocionálního ’’umění” jde stejně jen o jejich zisky.
9/Je nutno omezit také soustavný vzrůst moci státních orgá
nů v oblasti sociální a hospodářské. Tak zvané ”znár odnění,f vý
robních prostředků je také cestou k absolutní suverenitě, stej
ně jako přebírání všech úkolů sociální péče státem, když ty úko
ly mohou plnit často lépe autonomní instituce. Ne v poslední
řadě je třeba odstranit a znemožnit zestátnění kulturního ži
vota a kulturní tvorby.
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10/ Zestátnění Církve a náboženského života a úplné pod
robení Církve státní moci slouží také vládnímu absolutismu.
Svobodná Církev se svým naukovým a mravním systémem je jistě
také hrází proti absolutní suverenitě.
XVIII
Demokracie. Část 1
Jan XXIII. v kapitole 73. svého okružního listu "Pacem in
terris" napsal:" V souladu s důstojností jako osoby mají mít
lidé aktivní podíl na vládě, ačkoli způsob jakým se na ní po
dílejí, bude záviset na stupni rozvoje politické společnosti,
ke které přísluší".
Druhý vatikánský koncil ve své Pastorální konstituci^o Cír
kvi v moderním světě /kap.7 3 / zdůrazňuje, že "aktivní účast
občanů, at již jednotlivců nebo hromadně, na životě a vládě
státu " j e nutnou podmínkou pro ochranu lidských práv. V kap.
7 5 .téhož dokumentu čteme o aktivní a svobodné účasti^na utvo
ření " ústavní základny politické společnosti, řízení^státu^
a určování rozsahu a cíle různých institucí a na volbě vůdců".
Svatý Tomáš napsal ve své Sumě theologické /Prima secundae, Qu.
105/ :" Všichni mají mít nějaký podíl na vládě".
J. Maritain napsal ve své knize Práva člověka, že k právům
osoby jakožto občana patří: "Právo každého občana podílet se
aktivně na politickém životě, a zvláště právo na rovné právo
hlasovací pro všechny. Právo lidu vyhlásit ústavu politické
společnosti a vybrat si vládní formu". Ve své knize Člověk a
stát napsal, že nejlepší definicí demokracie je definice Lin
colnova :"vláda lidu, lidem a pro lid".
Dění posláním Církve rozhodovat o vládních formách poli^
tických společností, to je záležitostí občanů. Církev jen vyS^ětluje problémy z hlediska etického. Přijmeme-li demokracii
jako nejlepší vládní formu pro civilizované země a pro jejich
vzdělané občany, a také gro dnešní pokročilejší vývojové země,
pak si musíme uvědomit, ze je třeba vzít v úvahu bohaté a často
i bolestné zkušenosti naší doby. Politické ideály a instituce
potřebují čas od času nových přezkoumání a nových přehodnocení,
aby se v politické praxi neztrácela jejich aktuálnost a dyna
mika. Jen za těchto okolností mohou být politické instituce
úspěšné.
Nové historické období, nová situace a nové myšlenkové kli
ma zdůrazňují vždy některé prvky, které unikaly dříve pozor
nosti. V dnešní době je mimořádně třeba lepšího výkladu toho,
co bylo dosud většinou předkládáno jako demokracie, byla to
však demokracie v pojetí liberalistickém. Pod vlivem těžkých
zkušeností naší generace a pod vlivem více rozvinuté a rozpra
cované sociální etiky je nutno očistit zdravý základ demokra
cie od nánosu některých myšlenkových proudů minulosti.
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První část definice říká, že demokracie je vláda lidu. To
znamená, že zdrojem politické moci je lid jako celek, a ne tedy
skupina privilegovaných občanů, třída, strana nebo proletariát.
Poněvadž politická moc je moc lidská, musíme znovu a znovu upo
zorňovat na to, že není absolutní , ale že je podřízena mravním
zásadám, které určují meze a cíl vlády lidu. Lid je totiž bez
prostředním zdrojem politické moci a jejím prvotním zdrojem je
Stvořitel lidské přirozenosti, tedy Bůh.
Druhá Část definice vysvětluje, že vláda je vykonávána lidem
Poněvadž v dnešních velkých politických celcích není možné,aby
všechen lid se scházel,debatoval a rozhodoval o všech zákonech
a nařízeních, a nemůže to dělat ani formou písemnou, poněvadž
by neměl čas na nic jiného, musíme se v praxi spokojit s tím,^
že demokracie přímá není uskutečnitelná plně. Proto se zavádí
demokracie nepřímá, čili reprezentativní, kde lid ve svobodných
volbách přenáší svou pravomoc na své zástupce, a^ponechává si
grávo rozhodovat přímo v referendu jen ve výjimečných a mimo
řádně důležitých případech.
Je nesnorné, že lid, který si chce dobře vládnout, musí mít
k tomu určité předpoklady, především určité vzdělání, dostateč
né informace o problematice a mravní úroveň, Čehož potřebuje i
k tomu , aby si rozumně mohl volit své zástupce, to jest nej
schopnější a nejlepší občany. Kdybychom se odchýlili od těchto
rozumových a mravních předpokladů vlády lidu, pak bychom ohro
zili samé základy demokracie, což se stejně často stává ve vo
lebních kampaních, anebo i mimo ně v tisku a v rozhlasových a
televizních vysíláních.
.Aby vládnutí nebylo vydáno na pospas nezřízeným vášním a
diktátorským sklonům a machinacím, připravovali ústavy starých
řeckých měst často filosofové, kteří chápali zákon jako pravid
lo rozumu a kladli důraz na funkci rozumem poznávaných zásad
etických, to jest zásad přirozené etiky neb přirozeného práva.
V politické společnosti opravdu rozhoduje vůle lidu, ovšem je
tomu třeba rozumět tak, že vůle jde normálně za tím, co jí ro
zum předkládá jako správné, spravedlivé, dobré, užitečné a mrav
né „
Musíme dobře rozlišovat mezi vládou lidu na jedné straně a
vládou davu, masy a lůzy na druhé straně. Lid je totiž^souhm
osob a osoba je individuální rozumová podstata, která žije v
řádu přirozeném i nadpřirozeném a která jé Bohem povolána k
růstu a rozvoji všech lidských mohutností. "Člověk je obdařen
rozumem a svobodnou vůlí, a proto odpovídá za svůj růst tak
jako za svou spásu", napsal Pavel VI. ve svém okružním listě
"0 pokroku národů" v kap. 15® Ten růst se týká individuální i
sociální stránky člověka a nemůže být ponechán jen libovůli,
emocím, vášním, sobectví a panovačnosti. V tom, čemu se říká
dav, lůza a masa, je lidská osobnost značně snížena na úroveň
pouhého individua, které opomíjí duchovní stránku své lidské
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přirozenosti. Individuum se dá snadno manipulovat demagogickou
politickou kampaní a stává se nástrojem vychytralých politi
kářů, to jest přestává být značně ve své činnosti, ne ve své
podstatě, samostatným, svobodným a rozumovým činitelem.
Z těchto důvodů je naším programem demokracie osobnostní,
nikoli demokracie liberalistickeho individualismu.
Třetí část definice říká, že demokracie je vládou pro lid,
tedy pro onen lid, který je souborem osob, a je to vláda pro
celý lid, pro dobro všech osob v politické společnosti, a ne
jen pro dobro nějaké části celku, pro byrokracii, mocenskou
elitu, třídu a stranu. Obecným dobrem celku je hospodářský bia
hobyt, sociální zabezpečení a plný svobodný kulturní a mravní
rozvoj lidské osobnosti všech občanů.
První a druhá část definice, to jest "vláda lidu" a "vláda
lidem" tvoří formální hledisko demokracie a třetí část defi
nice "vláda pro lid" je obsahovým či materiálním hlediskem. Li
beralistické pojetí demokracie kl 8 de důraz na hledisko formál
ní a opomíjí značně hledisko obsahové. Správně chápaná demokra
cie znamená harmonii hlediska formálního a obsahového.
Obsahové /materiální/ hledisko demokracie, to jest obecné
dobro celku, vyžaduje na občanech a na jejich volených zástup
cích určitých znalostí politických, sociálních, hospodářských
a mravních- ovšem u lidu jen obecných znalostí, aby tak lid
měl schopnost hodnotit situaci a možná řešení problémů.
V praktické politice se nemůžeme spokojit s obecnými úva
hami na rovině metafyzické a obecně etické, ale musíme sestou^
pit do konkrétní situace konkrétních osob v určité politické
společnosti. Křestanská sociální etika,a tedy i ty papežské
sociální okružní listy, nejsou a nemohou být konkrétním poli
tickým programem, ale- jsou to jen etické zásady,^ na kterých
lid- a nikoli Církev- má ten konkrétní politický program budo
vat. Lid a jeho volení zástupci mají tedy aplikovat obecné zá
sady sociální etiky na dané poměry. Tato aplikace na dané po
měry může být úspěsná v moderních složitých poměrech jen ve
spolupráci všech občanů, kteří ty poměry znají, a nestáčí jen
rozhodování byrokracie neb nějaké jiné mocenské elity. To zna
mená, že demokracie je nejlepší vládní formou pro moderní áložitou společnost. Jen tak je možno vykonávat vládu pro lid.

xn
Demokracie. Část 2
Autorita
Ve své allokuci "Demokracie pravá a falešná" napsal Pius
XII. v r. 1944 :" Tak jako každá jiná vládní forma, tak i de
mokratický stát, aí již monarchický nebo republikánský
, mu
sí mít moc nařizovat s opravdovou a účinnou autoritou".
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Dále zdůrazňuje, že existence politické společnosti, jako spo
lečnosti nutné, musí mít a u t o r i t u b e z které nemůže ani existo
vat ani žít”.
Jan XXIII. připomíná ve svém okružním listě ’’Pacem in terris"
slova Lva XIII. v jeho okružním listě "Immortale Dei" z r.1885:
" Každá civilizovaná společnost musí mít vládní autoritu, a tato
autorita , ne méně než sama společnost, má svůj zdroj v přiroze
nosti, a následkem toho má Boha jako svého autora".Je zajímavé, že sv.Tomáš ve své knize "Summa contra gentiles"
/kniha III, kap 81/ připomíná v souvislosti^vztahu člověka k pří
rodě a člověka k člověku a v souvislosti s řádem v lidské společ
nosti slova Genese /I, 29-30/ :"PloSte a množte se, naplnte zemi
a podmaňte si ji !" Je nesporné, že celé zemi může vládnout jen
společnost spořádaná, a sv.Tomáš zdůrazňuje, že v té společnosti
mají vládnout lidé moudřila dodává :" A tak je jasné, ze^boží
Prozřetelnost vkládá řád do všech věcí a projevuje pravdivost vý
roku apoštolova :" Vždyí není vlády , která by nepocházela od
Boha * Ty, které jsou, od Boha jsou zřízeny"*,
Lidsrvo dostalo tedy autoritu od Boha, aby vládlo zemi. Auto
ritu možno definovat jako pravomoc rozhodovat a nařizovat a pří
padně vynucovat poslušnost. Člověk, jako tvor rozumový, má chá
pat, že rozhodování společenské autority má vést k obecnému do
bru celku, tedy i k jeho dobru, a má se podřídit autoritě dobro
volně. Když by snad odmítal, pak nastoupí moc donucovací, nejdří
ve se však obrací společenská autorita na svědomí občanů.
^Poněvadž lidstvo dostalo pravomoc , aby vládlo zemi, je nuto
vzít v úvahu, že ta země se skládá z celé řady politických společ
ností a že každá politická společnost se dále skládá z osob, ro
din a samosprávných institucí, to jest z menších celků. Každý
ten celek má pravomoc spravovat své vlastní záležitosti, tedy
pečovat o dobro onoho konkrétního celku , existuje tedy celá^stup
nice autorit od autority rodičů, odborových organizací a jiných
samosprávných institucí až k vrcholné autoritě státu. Poněvadž
autorita státu nesmí podle zásady podpůrnosti oslabovat neb ni
čit autority institucí nižších, máme celou řadu a stupnici auto
rit a každá z nich má svou vlastní funkci.
Moderní demokracie je tedy nejen osobnostní, ale také plura
litní. Tato pluralita institucí, tedy^celků ve větším celku po
litické společnosti se všemi příslušnými autoritami;je velkou ba
riérou proti zneužívání autority státních orgánů, tedy bariérou
proti diktatuře. Na nejvyšší úrovni státní má být oddělena moc
zákonodárná od moci výkonné a od moci soudcovské, ale také pokud
možno od přímé moci hospodářské, a dále, což je důležité, od pra
vomocí samosprávných institucí.
V této souvislosti je třeba se zmínit o dvou teoriích vládní
moci.Je to teorie označovací /designační/ a teorie přenášecí
/ translační/» Teorie designační hlásá, že veškerá moc pochází
přímo od Boha a že lid má jen právo určovat volbou, tedy ozna
čovat své vládce, kteří po zvolení dostanou autoritu vládní pří
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mo od Boha.
Teorie translační hlásá také, že veškerá autorita pochází
od Boha, ^on ji ovšem dal^lidu jako celku a ten lid ji pak vol
bou přenáší na své volené zástupce v demokracii reprezentativ
ní. Tito zástupci lidu mají pak autoritu vládnout od lidu a ve
prospěch lidu a občan má povinnost se oné autoritě podřídit, má
poslouchat. Zde platí slova apoštola Pavla v Listě Římanům
/ 1 3 , 1 /
Každý aí je poddán nadřízeným vrchnostem, neboí ne
ní vrchnosti nez od Boha”. V minulosti volba vládců nebyla vž
dy tak výslovná jako nyní, ale projevovala se tím, že panovník
byl lidem přijat,^a to bud podle práva psaného neb zvykového.
Teorii translační hlásal jesuita Suarez koncem 16. a začát
kem 17. stol. a sv.Robert Bellarmine a ještě před nimi Cajetan
a Francis de Vittoria a v nynější době J.Maritain, A.Rommen,
Charles Journet a mnozí jiní.
V této souvislosti je vhodné se zamyslet nad textem sv.To
máše /Summa Theologica, Ia^,2ae, XC.3/:" Řídit záležitosti k
obecnému dobru je rezervováno celému lidu nebo jeho viceregentovi. Tak tedy moc vydávat zákony přísluší bučí. celému lidu, anebo veřejné autoritě, která je strážkyní společnosti.” Podle
mého názoru je možno vykládat tento text ve prospěch teorie trans
lační.
Domnívám se, že teorie translační vysvětluje lépe některé
důležité problémy politické společnosti. Vládní autorita má
totiž nejen právo nařizovat, ale také povinnost pečovat o obec
né dobro celku, tedy povinnost vládnout spravedlivě a dobře.
Lid a jeho volení zástupci mohou ovšem učinit rozhodnutí, které
je v rozporu s požadavkem obecného dobra; lid může tedy selhat
tím, že si zvolí a toleruje vládu špatnou.
Lid si tedy může počínat nerozumně- tak jako každý jednot
livec si může počínat nerozumně- může být zkorumpovaný, sobec
ký a nemravný, a může tedy vytvořit politický a hospodářský sy
stém nelidský. Následky pak bývají citelné, a tak se lid sám
potrestá tím, že neplní své povinnosti vládnout dobře. Člověk
má svobodnou vůli a může jí zneužít. Poněvadž historie není nik
dy mrtvá a zkušenosti se přenášejí z generace na generaci, má de
mokratický systém vlády lidu důležitou regulativní funkci, kte
rá se nedá ničím jiným nahradit. Jen v demokracii se totiž mrav
ní regulativ a jeho důsledky projevují svobodně a zjevně, a lid
tak ma možnost reagovat na škodlivé jevy včas. ^Tím se demokra
cie stává školou lidu, vybízí přímo k pěstování některých ct
ností, jako je spravedlnost, statečnost a láska k bližnímu. V
nedemokratické společnosti se tyto ctnosti vyžadují a očekávají
jen od malé skupiny vládců, čímž se nepřispívá dostatečně k pl
nému rozvoji ctností a celé osobnosti občanů.
Jestliže si demoralizovaný lid vládne špatně a lehne si tak,
jak si ustlal, pak i to, že se tím sám vytrestal, má velký význam^pro budoucí mravní a politickou obrodu lidu. V takovém pří
padě nemůže lid svádět veškerou vinu jen na diktátory a má mož
nost zpytovat svědomí.

50
Špatný život lidu a špatná vláda lidu vede dříve neb pozdě
ji k porobě a diktatuře. Víme ze Starého zákona, že zajetí assyrské a babylonské bylo trestem na israelský lid, a víme z bib
le také, že Jerusalém byl rozbořen Římany r.70 za trest boží.
Toto vše víme z božího zjevení, nyní nás však na tyto pravdy upozorňují nové a nové zkušenosti.
Sv. Tomáš píše ve svém pojednání " 0 knížecí vládě :"Bůh pak
dovoluje, aby^tyrani vládli za trest pro hříchy jejich podda
ných, a takový trest se obecně v Písmu nazývá bozi hněv". Vlád
ní autorita lidu a důsledky té vlády se mohou stát zjevnějšími
právě v demokracii, když lid neplní své povinnosti.
Tragedie Titaniku, britské lodi, která byla považována za
nepotopitelnou/nám může objasnit analogicky problém. LoS nara
zila na ledovec v severním Atlantiku 14. dubna 1912 a zahynulo
více než 1.500 cestujících. Díru v lodi způsobila ta část le
dovce, která byla pod vodou , a tedy neviditelná pro prosté oko. V politickém životě se často objevují na obzoru jen vršky
nebezpečných úlpzů společenského rozkladu. Takové náznaky roz
kladu se snaží nedemokratická vláda ve svém vlastním zájmu z a - ^
střít tím, že lid dostatečně neinformuje. V demokracii je větší
možnost nahlédnout pořádně pod ten vršek ledovce a učinit potřeb
ná opatření. Výchovné možnosti demokracie považuji za velkou
přednost, nebot občanům je více jasné, že autorita má práva,
povinnosti i odpovědnost.
XX
Demokracie. Část 3
Úskalí a světla v mlze
Slavný básník Dante Alighieri, který se narodil r.1265
ve Florencii, měl pod trestem smrti zakázaný přístup do rod
ného města, a tak v době, kdy Itálie byla rozdělena na celou
řadu království a knížectví, žil v exilu v chudobě. Ve své kni
ze II Convivio napsal, že byl jako ločl bez plachetná bez kor
midla, která byla hnána k různým přístavům a pobřežím.
Osudy demokracie jsou podobné, byla Často bez plaehet, bez
kormidla i bez kompasu a mapy, přesto však je^to £ro nás histo
rie poučná a užitečná, podobně jako byl užitečný život Dantův
pro kulturu.
Je pozoruhodné , že u samých kořenů evropské civilizace v
Řecku se setkáváme také s počátky demokracie, která trvala v
Athénách od r. 461 do r. 322 př.Kr. a během té doby byly dva
pokusy o revoluci. Nadšeným obhájcem demokracie byl Perikles,
který^vysvětlil své názory ve své slavné "pohřební řeči" , to
jest řeči pronesené.při vzpomínce na padlé vojáky, kterou uvedl
Thukydides ve své Peloponéské válce.
Citáty z Periklovy řeči jsou poučné i pro naši dobu:
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” Nase ústava se nazývá demokratickou, poněvadž moc není
v rukou menšiny, ale v rukou všeho lidu”.
” Posloucháme ty, která jsme dosadili do pozic autority a
dodržujeme zákony".
” Jsme toho názoru, že zákony, která nesledují dobro celá
obce , jsou zákony falešná”.
Je zajímavé, že největší řečtí filosofové té doby, Plato a
Aristoteles, měli vážné námitky proti demokracii. Plato byl
přesvědčen, že umění vládnout je nesnadné a že vyžaduje největ
ší lidské schopnosti, a proto vláda má být svěřena nejlepším
občanům , a nikoli lidu. Aristoteles obhajoval vládu rozumného
zákona , a ne vládu lidu, který byl v té době většinou velmi
nevzdělaný. Oceňoval ovšem i nekteré klady demokracie, které je
možno shrnout do dvou bodů:
1 /1
když kvalita jednotlivců je slabá, souhrn jejich ctností
může převyšovat ctnosti a moudrost malé skupiny.
2/ Politika je praktickým uměním takového druhu, že nejlep
ším posuzovatelem výtvorů tohoto umění není umělec sám, ale užívatel onoho výtvoru , to jest lid. Uživatel domu může posou
dit jeho výhody lépe než stavitel a kormidelník může ocenit
loň a kormidlo lépe než tesař.
Oběma filosofům šlo hlavně o to, aby se vládlo spravedlivě
v zájmu obecného dobra celého města, a oni věděli , že úroveň
vzdělanosti tehdejšího lidu nebyla zárukou takové vlády. Hle
disko materiální převládalo u nich nad hlediskem formálním.Ari
stoteles studoval ústavy celé řady řeckých měst a dospěl k ná
zoru, že v zájmu stability vlády je nejlepší vládní forma, kte
rá je kombinací prvků demokratických a oligarchických.
První kroky k demokracii učinili ovšem Sumerové. Gilgameš
byl králem sumerského města'Uruk - což je biblický Frech a n^ní se to město nazývá Warka. Vládl kolem r. 2.600 př.Kre Když
Agga, král sumerského města Kiš, žádal Gilgameše, ab^; se mu^pod
robil, anebo aby počítal s válkou, předložil Gilgameš problém
k rozhodnutí nejdříve sněmovně starších, tedy senátu, a pak sně
movně poslanecké. Uruk měl tedy parlament s volenými zástupci
lidu. Pozdější sumerský král Lipit- Ištar, který^vládnul^ve
městě Ipsin, vydal zákoník,- ve kterém se výslovně říká, že byl
vydán pro blaho lidu. Ipit- Ištar zemřel r. 1924 př.Kr. Sumero
vé a Řekové kladli tedy důraz na to, že se musí^vládnout pro^
dobro lidu, moderní liberální demokracie byla však chápána pře
devším z hlediska formálního jako vláda lidu.
Antický Řím byl po určitou dobu republikou, ale demokratic
kou vládu nikdy neměl. Ve středověku najdeme celou řadu demo
kratických prvků, jako na příklad v městské samosprávě a v in
stituci cechů, což byla samospráva hospodářská. Sv.Tomáš byl
proti vládě nevzdělaného davu a učil, že tam , kde společnost
má právo volit si vládce, má také právo je sesadit, že vládu
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tyranů připouští Bůh jako trest na hříšný lid a že zvykové
právo má větší váhu než autorita vládců. Zvykové právo je to
tiž výtvorem celé společnosti, a nikoli jen jednotlivého vládce.
^Dalšími demokratickými prvky ve středověku byla nauka o lid
ské osobě, která má práva, která ani panovník nesmí porušovat,
dále nauka , že zákony musejí usilovat o dobro všech lidí, a
když jsou nespravedlivé, tak nejsou závazné ve svědomí. Silné
demokratické prvky má také nauka o přirozeném právu, která je
systémem etických zásad rozumem poznatelných a které jsou zá
kladem pro celý právní řád státní a pro vládnutí ve prospěch
lidu.
Přirozené právo , jehož základem je nauka o lidské přiroze
nosti t která je společná všem lidem, bylo poznáváno a rozvíjeno
jen postupně, podle toho, jak se prohlubovalo mravní vědomí,
což byl pozvolný proces plný překážek.
Víme dobře ^ že panovníci i v tom křesíanském středověku
měli často větší zájem o své mocenské pozice než o péči o po
třebný lid. V takovém prostředí se zanedbávalo úsilí o rozvoj
filosofie o přirozeném právu a o rozvoj výše uvedených demo
kratických prvků. V praxi se ignorovala nauka evangelia , že
jsme všichni bratřio
Toto zanedbávání základních pravd o tom, že lidská přiroze
nost je společná všem lidem, že jsme tedy bratři a že Bůh je
naším otcem, přispělo k tomu , že se situace zamlžovala ne
správnými naukami a že idea svobody a bratrství- a tedy i vlá
dy lidu - byla zavalena nánosem celých staletí, který je nutno
nyní pracně odstraňovat.
Jean-Jacques Rousseau hlásal falešnou nauku, že člověk má
poslouchat jen sebe
, že je tedy absolutně svobodný; a že tu
to svou svobodu omezuje dobrovolně jen sociálním kontraktem.
Myšlenky francouzské revoluce vycházely z tohoto učeníka na
našich školách byla mládež vychovávána v představách, že Rou
sseau a francouzská revoluce jsou základem a začátkem demokracie.
Mnoho jiných filosofů zamlžovalo terén, jako Hegel, který
udělal z pravidel o logickém myšlení a o argumentaci nový druh
dialektiky jako vědy o vývoji extramentální reality. A *Comte
snil o^tom , že objeví přírodovědeckou zákonitost pro lidské
chování a život společnosti. Fxistencialisté hlásali, že jen
to, co je konkrétní a subjektivní, může být základem filosofic
ké pravdy.
Falešná filosofie individualistického liberalismu, marxi
stické historické dialektiky a vzrůst materialismu všech od
stínů , bezohledné mocenské zápasy , zbujelé stranictví a bez
ohledné prosazování zájmů mezinárodního kapitálu, to vše vedlo
k^tragické deformaci demokracie, která ztratila na svých blud
ných cestách morální inspiraci evangelia a svůj podstatný pr
vek, že musí být vládou pro lid, a ne pro třídu, stranu a fi
nanční elitu.
Čistě formálně chápaná demokracie se stala magickým prout-
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kern , který měl^vyřešit všechny problémy. Pouhá magie čísel
však nemůže stačit na vyřešení politických a hospodářských pro
blémů 8 je jen cestou ke zničení opravdové demokracie. Goethův
Paust dobře charakterizoval i naši dobu a úpsdkovou falešnou de
mokracii, když řekl v pátém dějství, že pravdu má ten, kdo má moc.
Demokracie byla degradována ne záležitost pouhé moci.
XXI
Demokracie. Část 4
Zatarasenou cestou
Když si velký mongolský dobyvatel Timuzin porobil mnoho kme
nů ,svolal jejich náčelníky , zvané chány , na velké shromáždě
ní , na kterém se dal zvolit vrchním chánem. Volba byla jedno
myslná 8 rovněž jednomyslně mu byl udělen titul Džingischán, což
znamená nejvyšší vládce. Hlasovali ovšem jen podřízení chánové,
a nikoli lid, a přiměl je k tomu jednak strach a jednak- b spon^
u některých- prospěchářská naděje na kariéru. To byla vláda chá
nů , tedy chánovláda.
Po tomto " zvolení" poděkoval Džingischán všem chánům za vel
kou poctu , které se mu od nich dostalo. Taková volební komedie
se opakovala mnohokrát v dějinách lidstva , a to i v tak zvaných
demokraciích. Cesta k demokracii je nejen nejasná pod nánosem
nesprávných ideologií , které nevěděly, co je člověk , ale je
také dokonce zavalena padlými stromy mrtvých tak zvaných filoso
fií, je však také zatarasena bslvany sobecké praXc , která ne
vidí cíl politické práce , kterým je obecné dobro. Sobecká praxe
je pak zase obhajována povrchními líbivými ideologiemi,
Každý člověk je osobou a má se v životě jako osoba projevo
vat, má usilovat o rozmnožení všech hřiven , které dostal , o
pokud možno plný rozvoj svých schopností. Osoba je tvorem ct
ností a musí tedy mít vnitřní dynamiku . Personalita se proje
vuje jako rozvoj a dynamika ducha , který má sklony k poznává
ní , ke sdílení poznání a k celkovému sdílení v lásce.Život oso
by je tedy životem ctností. V řádu přirozeném jsou to ctnosti
intelektuální : vědění , moudrost, porozumění /soudnost/ a umě
ní. Opravdový život osoby, a tedy i osobnostní demokracie, není
bez těchto ctností možný.
Poněvadž člověk žije také ve sféře mravní a nadpřirozené,
přistupují k přirozeným ctnostem také ctnosti mravní í opatr
nost, spravedlnost ,statečnost^ mírnost, a konečně i ctnosti
theologické^: víra, naděje a láska. Chtěl by snad někdo tvrdit,
že opravdová demokracie se může rozvíjet bez spravedlnosti a
bez lásky? K rozvoji těchto ctností mají napomáhat dary Ducha
Svatého, zejména dar moudrosti, rozumu , rady a síly. Člověk,
který se snaží takto žít, se projevuje v praxi jako osoba a
pak mluvíme o personalitě. Takový člověk je zárukou pravé de
mokracie .
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^Každý člověk je ve své podstatě osobou, když však intelek
tuální a mravní ctnosti zanedbává , theologické ctnosti dokonce
i odmítá , omezují se pak jeho zájmy jen na oblast materiální
a smyslovou . Takový člověk se pak projevuje nikoli jako osob
nost, šle pouze jako individuum. Pouhé individuum svým egocentrickým zaměřením na záležitosti hmotné a smyslové zatarasí
svou cestu k vnitřnímu rozvoji. On není schopen vládnout sobě
v pravdě, spravedlnosti a lásce a stává se snadno obětí mani
pulace vychytralých politiků.
Osobnostní demokracie je tedy demokracií pravou, zatímco vlá
da manipulovaného davu , který se skládá z individuí, může^mít
jen demokratickou masku. Pouhá individua nejsou schopna pečovat
0 obecné dobro celku , které spočívá především v optimálním roz
voji ctností intelektuálních , mravních a theologických, jakož
1 všech darů Ducha Svatéhoe
Kdo tedy zatarasil svou vlastní cestu k vnitřnímu rozvoji,
tarasí tím také cestu k gravé demokracii, která^potřebuje in
spirace evangelia. Je možno uvést celou řadu případů o balva
nech nerozumnosti, nemoudrosti, nespravedlnosti a celkového ego
centrismu, které v naší době cestu k demokracii znesnadňují.
Volební kampaně pro politické strany organizují často inzertní
kanceláře se štábem sociologů, psychologů a inzertních specia
listů , kteří věří , že v politice se většina občanů neřídí
moudrostí, rozumem a spravedlností - a vůbec pak již ne láskou
k^bližnímu - ale převážně emocemi;sobectvím a vlivy^iracionálními. Takto organizovaná volební kampaň,zejména když má k dis
pozici velké fondy, je schopna manipulovat dav, usiluje o dobro
strany, ale ne o obecné dobro celku.
Odborným výzkumem se zjistilo, že většina televizních divá
ků si více pamatuje styl, osobní vystupování a osobní přitaž
livost ^kandidátů než jejich argumenty, čímž se politika stává
hereckým výkonem a demokracie jen vnější maskou bez pocfetaty.
Je také známo, že některé politické strany , které svoláva
jí každý rok své stranické konference , na které podávají míst
ní skupiny strany mnoho návrhů k projednání , mají takové sta
novy , které vnitrostranickou demokracii znemožňují. Poněvadž
konference strany nemůže projednat na příklad dvě stě předlože
ných návrhů ,vybírá nejlepší návrhy programová komise. To by
bylo v pořádku, kdyby ta programová komise byla volena konferen
cí. Mnohé "demokratické strany” však mají ve stanovách chytrácká opatření, podle kterých programovou komisi jmenuje výkonný
výbor, a tak tedy výkonný výbor prostřednictvím své programové
komise rozhoduje o tom, o kterých návrzích konference smí jed
nat, přičemž ovšem konference se považuje oficiálně za nejvyšší
orgán strany. Zkušení "politici” znají i celou řadu jiných tri
ků jak manipulovat vnitrostranickou demokracii.
Takovými a jinými způsoby apelují často skrytí přesvědčovatelé lidu a manipulátoři veřejného mínění na emoce lidu, na
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jeho^podvědomé tužby a egoistické sklony a vědeckými metodami
využívají působnosti symbolů, povrchních líbivých hesel, asoci
ací a podvědomých reflexů. Tímto způsobem se stává, že někdy
rozhoduje více vůle chytráckých manipulátorů než opravdová vůle
lidu v takových hokynářských politických kampaních , kde se
uplatňuje více prodavačská taktika a chytrácké líbivé balení
než opravdové zboží.
V pravé demokracii mají převládat etické politické prostřed
ky, nikoli tedy prostředky technické a mocenské, které ničí
tvůrčí energie osoby sugestivním hereckým uměním, které nemá
zájem o obecné dobro celku , tedy o vládu lidu, lidem a pro
lid, ale o vládu strany a organizátorů maškarních předvoleb
ních plesů falešné demokracie.
Nesmíme zapomínat ani na svůdná ideologická hesla, která
jsou většinou plná rozporů a jsou paradoxní. Hlásání absolutní
svobody bez mravních hranic vede ke svobodě silných a k ničení
svobody slabých,což je paradox programu absolutní svobody. Ma
terialistická ideologie vytlačuje oblast ducha z politiky, pod
něcuje občany k materialistickému egocentrismu bez spravedl
nosti a lásky, a tím ničí samé základy společnosti, i společ
nosti materialistické. To je paradox materialismu.
Mnohdy dobří občané jsou tak znechuceni korupcí a nepocti
vostí v politice, že od politiky utíkají, čímž ovšem posilují
vliv falešných demokratů.Dobří občané tedy svým útěkem od po
litiky ^ohrožuj í obecné dobro celku a připravují své vlastní
utrpení. V demokracii nelze utíkat od politiky beztrestně,což
je paradox nepolitičnosti. Přenecháme-li politiku jen mocným
pánům strany,^průmyslu, obchodu a financí, pak připravujeme pů
du pro moderní chánokracii pod maskou demokracie.
Karel IV. napsal ve svém životopise Vita Karoli Quarti ně
kolik rad pro své nástupce: " Jestliže pak budete chodit v báz
ni boží, moudrost bude počátkem vašich skutků a soudit budete
své bratry v spravedlnosti a pravdě”. Jeho politika ukazovala
jasné perspektivy lidskosti: " A moudrost vaše bude posílena
mocí Páně".
V době Karlově nebyla demokracie formální, ale uplatňovala
se silně demokracie obsahová, tedy požadavek vlády pro lid.
Karel stavěl katedrálu i Hladovou zeň a zřídil také universitu.
On tedy usiloval o plný rozvoj osobnosti občanů, o hospodář
ský rozkvět i o rozvoj ctností.
K opravdové demokracii nelze občany nutit, jediným prostřed
kem je výchova intelektuální a mravní. Magie pouhého čísla, te
dy nadpoloviční většiny, nestačí k vyřešení problémů. Ta větši
na má být podle Aristotela také souhrnem jejich ctností.

XXII
Organizovaný lid
Spolužáci si rádi občas dělali

legraci z málomluvného To
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máše Aquinského. Jednou stál jeho spolužák u okna učebny a
vzval Tomáše, aby se podíval z okna, jak venku létají krávy.
Z nesmírné pokory přistoupil Tomáš k oknu a podíval se ven,
z čehož měli spolužáci velké potěšení a hlučně se smáli. To
máš odpověděl vtipálkovi, že dal přednost víře, že krávy lé
tají, před tím, že by věřil, že on mu říká nepravdu»
V politickém životě nejde o legraci, ale o velmi vážné zá
ležitosti, přesto však představitelé organizovaného lidu, zej
ména politických stran a odborových organizací, nás často pře
svědčují, abychom přijali jejich výroky o stejně deformované
lidské přirozenosti, jako je představa o přirozenosti krav ja
ko létajících tvorů.
Občané mají právo tvořit politické strany,
jejichž ideologie není v rozporu s mravními zásadami. V demo
kracii však nikdo nemůže bránit lidem mocenskými prostředky,
aby tvořili politické strany s ideologiemi na^úrovni představ
o létajících kravách. Politické strany , které se snaží ovliv
ňovat vůli lidu takovými ideologiemi , by měly pochopit, že
vůle má být utvářena pravdou a dobrem. Ovlivňovat vůli lidu
falešnými ideologiemi jen z důvodů^mocenských , ted^ groto, aby
strana vyhrála bez ohledů na obecné dobro celku, není činnost
v duchu osobnostní demokracie.
Sociologie nás poučuje o tom , že lidé mají sklony myslet
a jednat v pojmech ” my a oni” nebo f,naše skupina a jejich sku
pina ”,Takové myšlení a jednání přehlíží chyby "naší skupiny”
a vidí jen chyby ” jejich skupiny”. Člověk jako sociální tvor
se přidává ke skupině, která odpovídá nejvíce jeho ideálůmdobrým nebo špatným - a jeho tužbám , které mohou být^často
sobecké. On idealizuje svou skupinu z důvodů často zištných.
Politické strany jsou organizace občanů, kteří mají v pod
statě společný politický program, organizují volební kampaň,
aby jejich kandidáti vyhráli, a vychovávají své členy a stou
pence ve své stranické ideologii. Ideologie jsou formulovány
tak, aby získávaly stoupence, bohužel ne vždy proto, aby hlá
saly pravdu a spravedlnost. Musíme tedy proto dobře rozlišovat
mezi ideologií na jedné straně a mezi filosofií neb sociální
etikou ns druhé straně.
Mezi stranickou ideologií a filosofií nesmíme dělat rovnít
ko ze dvou důvodů. Jednak proto , že ideologie často opravdu
nemají nic společného s filosofií a propagují deformovanou na
uku o lidské přirozenosti, někdy dokonce
také i na úrovni
představ o létajících kravách. Za druhé proto ,že stranický
program je něco navíc než filosofie, tedy něco více než sociálí etika, neboí filosofie hlásá jen obecné zásady a stranický
program má usilovat o aplikaci všeobecných zásad sociální etiky na dané poměry , na konkrétní řešení současných problémů.
Je třeba tedy zdůraznit, že sociální etika hlásá obecné zása
dy a stranický program předkládá konkrétní návrhy na řešení.
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ž á d n á strana nemůže tedy říkat, že křesíanská sociální eti
ka a papežské^sociální encykliky jsou jejím programem, může ovšem hlásat, že^se snaží budovat na nich svůj program. Politi
ka je aplikovaná sociální etika 8 není úkolem Církve hledat
aplikaci sociální etiky na dané poměry, neboí to je úkolem ob
čanů, kteří se hlásí ke křesíanství. Církev vysvětluje a učí
sociální etiku, má právo kritizovat nemravnou politickou praxi
a má i právo doporučovat konkrétní řešení, zejména v závazných
případech , ale nepřísluší jí vytvářet stranické programy.
Je třeba rozlišovat dobře mezi katolickou akcí a politickou
akcí. Katolická akce je Činnost Církve ve jménu Církve a na je
jí odpovědnost a pod vedením hierarchie, do kteréžto činnosti
se laici z8 pojují jako údy Církve, Politická akce je činnost
občanů a jejich organizací, jménem těch organizací a na jejich
odpovědnost, přitom ovšem tato politická akce má být inspirová
na zásadami křesíanská sociální etiky. Nesmíme tedy nikdy zto
tožňovat stranu s Církví. Druhý vatikánský koncil, aby zabrá
nil zmatkům, rozhodnul, že vedoucí akce politické- rozumí se
stranické-nesmějí být současně vedoucími akce katolické.
Politika není exaktní vědou, ^proto návrhy^na aplikaci zá
sad sociální etiky na dané poměry mohou být někdy různé. Tak^
je tedy možné, že v politické společnosti , která je převážně
křesíanská, budou třeba dvě politické strany, které usilují o
aplikaci zásad sociální etiky, a jejich návrhy na konkrétní
řešení budou poněkud odlišné. Obě strany pak mohou soutěžit o
přízeň lidu, který rozhodne, která řešení považuje za lepší,
V praktické politice musíme ovšem uvažovat o tom , zdali takové
tříštění je politicky užitečné.
Některé strany zavádějí tuhou stranickou disciplinu a žá
dají, aby jejich poslanci a senátoři podepsali předem prohlá
šení, že resignují na funkci. Takové prohlášení uchovává před
seda neb sekretář strany a když poslanec neb senátor je nepo
slušný a hlasuje v parlamentě jinak, než rozhodlo vedení strany
tak jen doplní datum na tom prohlášení a předloží je sněmovně,
čímž období neposlušného poslance neb senátora konci. Každý^po
litik se má řídit svým svědomím'a stranická demokracie nesmí
být takovými metodami omezována. Je ovšem možné, a někdy je to
i nutné, aby poslanec neb senátor byl^vyloučen ze strany, když
porušuje hrubé zásady křesíanská sociální etiky.^
Volební systém by měl umožňovat volbu kandidátů, kteří ne
patří k žádné politické^straně , neboí někdy takoví nezávislí
politici mohou mít důležité a užitečné poslání.
i Členství v odborových organizacích
má být dobrovolné a má být považováno jen za povinnost mravní,
nikoli právní. Tvorba odborových organizací má být také svobod
ná. Organizace, které mají předepsaný minimální počet členů,
jsou zaregistrovány, 8 pak mají právo být součástí hospodář
ské a sociální samosprávy na úrovni nadpodnikové.
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Je-li zaregistrováno několik odborových organizací v témže
oboru, pak vytvoří odborovou federaci neb konfederaci.Jsou mož
né dva systémy^odborových organizací. Jeden systém je podle obo
ru odborného výcviku, a pak máme odborové organizace elektriká
řů, otruhlářů,^mechaniků atd. a jejich členove jsou zaměstnáni
v různých odvětvích výroby, obchodu neb služeb. Druhá možnost
je, že odborové organizace se utvářejí podle oboru výroby, ob
jedu a služeb. Pak na příklsd odborová organizace zaměstnanců
textilních podniků ma za své členy elektrikáře, mechaniky, úřed
níky atd. Tento druhý systém více odpovídá představám o hospo
dářské samosprávě na úrovni nadpodnikové.
Tak zvané jednotné odborové hnutí, které má odborový monopol
a které vylučuje svobodné tvoření odborových organizací,má celou
řadu nevýhodo Křesíané se nemohou vzdát práva na křesíanské od
borové hnutí, které bude usilovat o aplikaci zásad křesíanské
sociální etiky na dané goměry a které bude vychovávat v tomto
směru své členy. Na naše poměry j^e tedy nejlepší pluralitní
systém v němž křesíanské odborové organizace vytvoří federál
ní neb konfederální orgány s ostatními odborovými^organizacemi
a budou s nimi spolupracovat v hospodářské a^sociální samosprá
vě na úrovni nadpodnikové. Tento systém umožňuje ideové demo
kratické soutěžení a je barierou proti vládě odborářské byro
kracie, která omezuje odborářskou demokracii. Některé odborář
ské instituce mohou být ovšem společné, zejména výzkumný ústav,
který by sledoval pohyby mezd, cen, inflace, a ne v poslední
řadě vzrůst neb úpadek produktivity. Za žádných okolností se
nemohou křesíanští odboráři spokojit se situací,^kde by kolektivistické ideologie byly někomu vnucovány pod pláštíkem odborář
ské jednoty.
Novou funkcí odborových organizací je pomáhat svým členům
- a i všem dělníkům- aby mohli nabývat spoluvlastnictví výrob
ních prostředků ve velkých podnicích ve formě zaměstnaneckých
a lidových akcií, a to v kolektivních dohodách s^organizacemi
zaměstnavatelů. Na úrovni podnikové pak závodní rada dohodne
podrobnosti s jednotlivým zaměstnavatelem.
Stávky mají být krajním prostředkem v případech křiklavé
nespravedlnosti a nemají se organizovat^z důvodů stranických.
Ve všech svých požadavcích mají odborové organizace mít vzdy^
na zřeteli obecné dobro celé politické společnosti. Všeobecně
se má nahradit škodlivý třídní boj ^spravedlivou spoluprací so
ciálních partnerů v duchu opravdové solidarity.
Poznámka.Konečné znění tohoto prvního dílu bylo připraveno kon
cem r. 1989 a začátkem 1990. Výrazy "exulant” a "exulantský"
ponechávám i nyní v^r. 1991, abych^zdůraznil, že jsem se vždy
považoval za příslušníka českého národa, ke kterému mám povin
nosti, a abych připomenul,^že jsem byl zbaven československého
státního občanství ilegálním způsobem, tedy neplatně.
Stanislav Hofírek
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"Kdykoli jsme vítězili, dálo se to pokaždé více převahou
ducha nežli mocí fyzickou”. František Palacký.

Rozpravy vydává nepravidelně Společenství nového řádu
v Melbourme.
Dr. Stanislav Hofírek, jednatel
Prosíme , aby kořespondence byla posílána na adresu :
Společenství nového řádu , Fiat 5 » 159 Melrose Street,
North Melbourne, Vic. 3051 » Australia.
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