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Věčné

pravdy

Od vydáni papežského okružiiíbo lliltu >Quadra
gesimo WlllCK uplynulo 15 rok�. od vydáni z.Re·
rum novarum.r. 55 let. tedy vice než pťll století.
Za tu dobu odehrály se na zeměkouli pfevratn6
událostl politické a vojenské, mapa světa byla
několJkrát zm ěněna, dvě světové války zbrázdily
anály lidstva. Hlubolre změny technické, soclá.ln{,
hospodářské pí·ctvoi·Jly žlvot jedlnci): a společno
st1, modernI v�y pronikavě zasáhly do výro
by, dopravy, zpravodajství, zpť!sobu života, práce,

zábavy. A když v těchto dnech wzpomináme pat
náetého výroéi vydán! »Quadragesimo 8Ilnoc, kt:e.
rýžto okruf.ní list byl vlastně �·ldadem. komen

tářem a doplněním encykliky »Rerum novanun<
z !l'. 1891. uvědomujeme si, že v:'!echny pravdy,
které pfed více než pťll stoletlm hlásala papež
ská encyklika o lidské společnosti, o kapitálu a

práci, o spravedlivé mzdě, o mravnosti v životě
soclálnim a hospodil.fském, že tyto pravdy neztra
tily ani dues ničeho ze S?é piivodnf časovootl,
aktuálnosti a svěžesti. Ba naopak, právě v našf
době úžasnýcll vymoženosti vědy a techniky,
v době radaru a atomové pumy, na.byly tyto prav
dy o základnlch společenských vztazich významia
téměř osudového. éim dále, t l m více proniká do

vědomi lidí poznatek, že nestanou-li se národy a
státy křesťanskými v širším a hlubším slova
smyslu, člll neuskutečni-li se plně ktesťanské zá
sady ve správě záležň-Osti politických, hospodář
ských, sociá lní ch a � vzájemném styku států
mezi sebou. svět z11hyne.
Některý ned\lvěiivec mň!e snad namítati: �
pak je možno vybudovati tády politlcké, hospo
dářské a sociální na zakladeeh
nosti, t. j. na .spr avedlnosti a
na př votsko, kt�rého je tfeba
a udržení vnUfniho pořádku,

křetl'an.ské

lásky;

armáda

kí-esťanské mrav
lásce? Vždyť se
pro obranu státu
nebuduje pomoci

potfi!buje

V°)'cvik a

zbi·an�. nikoliv lásltu. Pro vyl>udovaru a p1·ovo2
továrny potřebujeme kapitál, pozemek a pracov
Ilíky A tak ve všem.
Udpovidám: Ano, k postaveni továrny nebo
akciové banky nen1 třeba křest'anské spraverllno•
.&ti a lásky Postač!, když máme peníze. Avšak,
kde je zal'uka, že se takto postavená továrna
udrži nati-valo? Nebyli-li jsme svědky, že selhali
právnlci, stréže bezpečností, soudy, výbory a kor
porace, zákony a tislcerá zařizen!, kdy se r. 1929
zhroutily americké banky a existence milton6 li
di byly ráz;em zničeny? Clm to bylo zpusobeno?
Zivelnými kat astrofami? Neúrodou, povodněmi,
zeměti'esenlm? Ne. Miliony lidi tak ožebračeny,
že statlsice jich hledaly spásu v sebevraždě. Kdo
a čim to zavinil? Kdo zavinil pak hroznou hos
podářskou krisi, která se rozlila po celém světě
jako mor? Kdo zavinil druhou světovou válku,
z niž jen jako zázrakem vyšla vitězem svoboda,
právo a spravedlnost?
Vidime, že ani obyčejnou továrnu či banku ne
lze udl"žetl na zásadě pouhého sobeckého zisku a
touhy po penězlch. T"lln méně lze vybudovali na
těchto zásadách lidské společenstv1. Neboť touha
po peněZich a zjsku může býti úspěšným orga
nisačnh� pojítkem pouze pro bandu lupičl'l. a pe
nězokazťl, nikoliv pro národy a státy. Organisace
národQ a státQ musf míti ve svém základě jiný
princip, kterým je spravedlnost a láska, čili prin
cip křesťanslté mravnosti. A protože křesťanská
morálka je věčná a neporušitelná, p!ati pro vše
ch.vy doby a pl'o každou formu společnosti. Pro·
to také j e st ok!'.UŽDI list Lva Xfil. »Rerum nova
;rum« dnes stejně aktuální stejně poučný a časo·
vý jako před padesáti pěti lety, kdy byl vydán.
Nezřidk<i, jsme však slyšeli úsudek odpQrcti, ž e
encyklika »Rerum novarum� byla papežem Lvem
Xill. napsána jen z dQvodu boje proti šfřicfmu se
socialismu. Ze kl'esťanstvl bylo vždy v dějinách
lidstva pasivmm v otázce sociální a že se omezo·

va10 Jen LU!. p..:.:tor11.c1 " udelovun1 sváto;;ti. A .,.,„
teprve mohutný nápor novodob/\ho soc!a Jstkkého
hnuti přinutil křesťanství, ab.y vyšlo ze své re�
servy a činně se zúčastnilo zápasu o lepši byti
lidského plemene.
Uvi9ime z dalšiho, 7.e to není pravda. Pře.svěd
čime se, že soc!áln( dějiny l!dstva, jinak vesmě&
plné tmy a zloby, vykazuji ntkolik světlých strá
nek, kdy hospodái'ská výstavba společnoitti vyni
kala harmoničnosti, jako ji vyniká gotický chrám.
A že tato harmonická společnost, která neměla
obdoby v dějinách, zanikla nikoliv v dfislcdku
technirkých či hospodářských změn, nýbrž bru
tú l nim a loupežnickým nás!Hm. Pochopíme pak,
proť· na troskách oné harmonické společnosti po
vstal moderni řád kapitalistický, který se Ód
otrockého státu starověkého liší pr>uzc větší bez
ohlednosti a surovosti vO.či prac�ijicimu človéli._u.
Poznáme, že encyklika »Rerum novarum<. a čty
Hcet let poté »Quadrageslmo anno« mluví k svě
tu touže teč! a v témž duchu, v němž žila a dý
chala ona světlá éra lidské historie, kdy všechen
socia!n[ a hospodářský' ž!v9t byl podíizen zás��
dám křesťanské spravedlnosti a lásky. Je to ob
dobí, které ninozl v nevědomosti nazývajl >dobou
temna . Je to
křesfan�ký slředověk

Sociálrzí a /fospodářsk_ý život
ve středo'iJěku
]lfus[me si píedevšim ujasniti dva hlavni rysy
sti-edověkého života, dva jeho principy, takřka
tělo a duši stt·edověku. Jsou to: Zápas o světskou
moc a kfesťanstvi.
Po

zhrouceni

západořimské tiše neexistovala

v zápa dnl Evropě rovnocenná 1istřední vláda, po
litická moc se

rozdrobila.

Politickou osou dějin

středověku se stal zápas o moc

-

boj

mezi ki'ált

„ re1.1�1y, m.ti;e.1 městsk.vmi státy a královskou
moci, mezi feudály a městy, me:tl světl$kou moci
a církvf.
Hospodáí'ské styky :mezi rťlzný ml zeměmi byly
znaenií ztíženy pro nedostatek právni jistoty,
�patné cesty, nedokonrué dopravni prostí'edky

loupežná ptepadliváni na silnicích, vnitrozemská
ela a mýta, nepfestávaly však nikdy ťtp1ně. Ne
jisté politlcké poměry přispívaly nemalou měrou
k utvořeni isolovaných soběstačných hospodái·
ských celkfl, kde se směna. konala převážně bea
penčz. Pfévládala přimá směna statkll i služeb
(�naturální směna«} mezi venkovem a městy,
která začala vznikati počínaje X. stoletim. Po
třeba investičniho (zařizovaclho) kapitálu byla

nepatrná, rovněi nepatrná byla potřeba investič
ního uvěru Penfižnl pújčky byly uzavlrány hlav
ně k účelfim spotf'ebnim, nikoliv investičním. Na
př. feudálové sl vyptijčova.11 penize pro výzbroj
nebo pro representaci.
Duší středověku bylo křesťanstvL Známý ná
rodohospodářský historik Werner Sombart piš1!:
"'7ciit.ě done 4ávna l'ádi Jsme oznatovall evropský
5ti'edověk jako dobu temna.. Dnes vidíme do věci
lépe. Vfme, te v celý ch dějinách lidstva sotva kdy
bylo osvícen ější období, než byl právě domněle
ta.k temný středovělt • • • Směřoval ve v1íem k Bo
hu: toť jeho povaha. Středověk žil v Bohu i ve
vl!e<lnl den, nejen v neděli; upravoval své státy
v Bofiu, vedl I RVé válltY v Bohu, zpival v Bohu
a v Eohu stavěl své nádherné chrámy.«
Během několika stoleti přetvořilo křesťanstvt
barbarské kmeny v Boží lld, zachránilo a pro
hloubilo antickou ltulturu 1 vzdělanost. Co však
vtli:;klo středověku zvlái!tní pečeť a pozvedlo
křesťanský středověk vysoko na.d pohanský an

tid<ý

svět, byl názor na práci.
Starověk neznal ťictu k práci,
která byla
v očich
antickél10 pohana něčlm nedůstojným

evobodllého čl<Wéka. Ruč.u.I prací bylo opovrhová·
,

1

Jao

v AtMnich 1 1Umě, jako <1dělem otrokQ. Na..
JlrOU 'tomu kteJlťanský s tředověk byl pln uctY.
k práci. Vzorem byl sám bož:>ký Spasitel. Naza..

ret11ký tesař d3l práci nový význam

d01;tojnost pracujíclho človi;ka,

a

pozvedl

Tento základn( ná.zor na práci vysvětluje rá3
str'edověkého hospodařeni. P�.acovalo se, aby se

uhradily poti'eby, nikoliv ze ziskuchtivosti. Po·
zem ský život byl pi'Ipravou pro život věčný. Lidé
pr oto aru netoužili po největšim zisku, neboť tá
kovéto počínáni by nebylo záslužné pod zorným
'6hlcm věčnosti. Nedostaték silné ústí·edui vlády;
a politická. slabost mi stnich vlád byla nahmž<>
vllna sílou mravního pn\va, k t e rá pusoblla k o·
ehraně slabých před silnýnú a projevovala se
hlavně v uspořádáni soc- lálni ch a hospodářských
vztah\'! a instituci. 'Niibožensko-mravni zá.sadY.

sttedověkého života došly své vrcholné konk1·et!11acc v cechovním z i'izenf svobodných měst.
Cechy vznikly ve XII. o:toleti, a to z největši

l:!á.stl původně jako nt\boženská bratrstva, jejichž
óčelem bylo náboženské a mravnl povznesení čle
n� a vzájemná pomoc ve věcech stavovských . Ze
stavovské po1dadny se udělovaly podpory nemoc
ným nebo zchudlým členům. Po úmrtf člena sta
ral se cech o výchovu a výživu pozůstalých. Č!e
ny cechu spojovalo těsné pí•átelsh'Í a láska. Cech
vykoná.val též soudnl a pollcejnl pravomoc nad
člt'JJ.Y - v menšich věcech
a tvořil vlastní
ozbro ený oddil, jako zvláštní slo:i:lrn městské

<>brany.
K stavu patřili mi stři a tovary.šl. Učednici b:yll
pHjímáni ve slavnostní schl'llll cechu. Staros�a
odet•:o@val hocha mistrovi, aby pečoval o jeho
�né a věčné blaho. Učean!k musel býti man�:>l11ké ditě, z mravné a rq>oí•ádané rodiny. (Ještě
dodnes se udrželo: Přijme se mravný hoch dCJ

ul':cni.) Do cech-O. se nepřij.linaly děti katů., ase-
nl11atoru, hrobnikO, nočn ích hlídačťt. metal-u a :I.
T<>vary!i jlt byl plnopr<lvným členem ;.Javu.

1

i:SL 11vsk.: statu.'y chrSlilly !lo pied cW konku
renci. Mzda se určovala cechem. Pracovni doba
činlla ve středověku obvykle 16 hod1n dewié.
Avšak celkově se pracovalo méně nežli v na6l
dobé s jejbnl sociálnfmi a technickými. vymože·
nostmi, nebof vice než polovina rolru (170 až 270
<lnů!) pNpadala na neděle a zasvěcené svátky,
kdy se nepracovalo.
.t-'O vyuéeni a ,zdokonaleni se v řemesle skládal
tovaryš mistrovskou zkoušku a byl promován n$
mistra. Nový mistr se slavnostně zavazoval, i:e
své cechovní spolubratry bude ctltl a milovati, j�
všemožně podporovati, že nikomu nevyzradl ta
jemstvl řemesla, nebude dávati staré součástky
do nových výrobkťl atd. Cechovni statuty záměr
ně bránily tomu, aby se mll:itr přeměnil v kapi
talistíckého zaměstnavatele. Počet tovaryšó., kte
ré směl jednotlivý mistr zaměstnávati, byl kraj
ně omezen. Rovněž velký počet svátečních dntJ
byl činitelem, jenž znemožňoval přeměnu řemesl1
né výroby v kapitalistickou. Péče o nesmrtelnou
du� byla tenkráte dólažltějšf, nežli snaha po vět
šlm zisku.
• 1str uyl podroben pfísnému reglementu stavu.
Cech nakupoval společně suroviny; materiál mu
iíel býti určité, stejné jakosti. Každý člen stavu
mohl provozovati pouze jedno řemeslo a mitl jel>
jednu dllnu. Nikdo nesměl prodávati pod stano
venou cenou či používati reklamnich prostředkCl
Bylo zakázáno vystavovati zbožl ve výkladních
skífolch, nebÓ nějakým zpfisobem upozorňovati
na pí·ednosti vlastních výrobkťl. a na závady cl·
zicn. Cechovní hosliodářstvi bylo charakterisová
no přlsnou kontrolou ceny, jakosti a množstv)
vyráběného zbož.í. Toto omezováni hospodMsk'
sn;body jednotiivýcll členil stavu b ylo 'l!šak zá
mt mým výrazem snahy po zachováni bospodát
sk•; �vobody. Neboť cechy houževnatě zabraflo. valy proletarisa9i svých �lenťl a také tomu, aby
se 8tlnější jed!nct vyšinuli na (lkor slabšlch. Ale

� rámCl plánovitého fueni výroby, cen a mezd
měl mistr
ova š největ ši svob odu d u cha a.
práce. Volná aoutět s jeJim nekalym podbizenin&
cen byla vyloučena Stredověký mistr mohl Jton
kurovati pouze jakosti své řemeslné práce. Nej
vice v�en a ctěn byl od svých cechov ních spo1u
bl'atrú mis tr, kt.erý nejvíce dovedl v i-emes1e a.
též v;ynikal bohaboJným, ct nostným životem. J�
nádherné jsou středověké řemeslné výrobky, kte-
rým se ještě d nes obdivujeme v muselch a velk0o
lepýc h elµ-ámech !
Tova
učedDfk patřili obvykle k nústrově
rodmě. ).'ll(ezi mistrem a tovaryšem nebylo většiho
sociálnibo rozdilu. Mistr byl bývalý tovaryš, to
varyš bYl budouci mistr. Vlastnictvi výro bnich
ros ředlt
za.řizeni nehrálo tehdy téměř žád
nou úlohu, neboť dUenské zaňzeni nevyžadoval<l>
pro svou poměrnou primiti vnost většiho kapitá
lu; kapitálem byl však um, zkušenost, dovednost,
Tovaryě viděl v mistru nikoliv kapitalist u - ma
jitele výrobnich prostředků, nýbrit svého otcoVo
ského přítele, u čitele a rádce.
Cetné dny prázdna byly vyplňovány společný
mi zábavami, náboženskými hraml , prt'lvody, če
tbou v rodinném kruhu. Skutečná svoboda, pra,
menicl v pocitu bosp0<láhké a sociálni bezpetllo•

a t

ry

týě a

p

t

� a

titl, tvoH pravf obsah sttedovékého společenskéh@

řádu ve svo�h me;;teeh, ktel'I\ K. Marx ve
svém »Ki>.pitálu� nazývá »nejskv�lejšim 111jevem

11tfedo�llIN.

Feudálni hoapodátstvi venkova již nemělo všu
de tak harmonického rázu, jako cechovn1 zřizeni
ve svobodných městech, avšak 1 tu převládalo
úhradové hoapodáfF;tvi malorolnické, jež postačo
valo k uhájeni ex.latence a hospodářské nezávis
losti drob ného venkovského lidu. Rolník středo
věku byl po splněni svých povinnosti vOči pán tl
cirkvl &kutečně svobodným člověkem a samo
/iltatným vlastnJkem, l když jeho vlastn!ctv1 hYlQ

a

&kryto pod Dějakw feudíWli

!Irmou.

C)ttedověký sociálně-hospodátský tád se a.ě.m
tedy ptedstavuje jako společnost fakticky Sl'obod
llÝM vlastníkQ výrobních zdrojQ a prostředkQ,
kde se pracujícimu člověku dostalo největší <>
chrany jeho vlastnictví a práce. Neznáme v ce
lých dějinách lidstva podobné společnosti. Křes
fanský sUedověk je zářivou výjímkou. Musfme
lil uja.snttl celou hloubku propasti, jež odděluje
hospodářsky svobodnou společnost středověku oct
novodobé společnosti kapitalistické, kde zejména
v století XIX. dostoupilo vykotlsťovánl člověka
�lověkem svého vrcholu. Pak též lépe pochoplme
voláni papežQ v okružních listech >Rerum nova.
rum« a �Quadragesimo anno< po nastoleni křes
tanských zásad v životě nát"Odťl a státQ.

Zrod kapitalistické soustavy
>Nové směry v hospodářském žlvÓtě a nový
rozmach promyslu u veliké části národQ dospěly
ke sklonku XIX. stoletl k tomu, že se jevilo víc
a vice, že lidstvo je roztrženo ve dvě třldy; z nich
jedna, počtem nepatrná, požlvala téměř všech vý
hod, kterých tak hojné skýtajl moderní vynálezy,
druhá však, k niž náležejí nesmlrné masy dělnic
ké, jsouc tisněna žalostnou chudobou, marně usi
lovala vyprostiti se u svého zbědovaného pos
venl.c
to napsal? Nějaký vášnivý socialista'! Re
volucionář? Bakunin. Marx:, Proudhon? Nikoliv,
jsou to slova pape2e Pia XI. na �čátku encykli·
ky >Quadragefilmo annoci:, kde vysvětluje podn
ty, kterými se tidil jeho pí-edchQdce Lev XIII.,
když vydával :tRerum novarumc. O<l doby rož
květu svobodných' mést ve středověku uplynulo
jen několik stoletl. Doba křesťan<1kého středově·
ku byla charakterisována jako společno�t vlast
aikd. Iúlm zmizeli tito vlastnici �
Ve středověku byl kapitálem um, dovecJnost.

J(J

pťlda, nikoliv peníze- Pouze obchodnlm nebo lich
váři mohli zbohatnouti a rozmnožovati peníze do
nekonečna. Avsak nikdo se nemohl státi bóháčem
Um zptisobem, že zaměstnával mnoho dělnlkťJ z.a
mzdu. Peněžní a llchvářský kapitál nemohl se
přeměniti v kapitál prfimyslový, ježto mu v tom
mocně zabra.ň.ovaly cechy ve městě a feudálnf
zřizenl na venkově. Pro vznik průmyslového ka
pitálu je třeba, aby na jedné straně stál majitel
vyrobnlch prosti:edkťl, na druhé pak pro
ář,
jenž nemá než svou pracovnf silu. Nejdříve tedy
mus[ býti dělnici odloučeni od svých výrobuích
prostředkO., teprve potom mM.e si je získati ma
jitel kapitálu pro námezdní práci. A toto odlučo
váni lidi od výrobnich prostf·edkfi nebylo žádným
přirozeným procesem, nýb1ž zločinným řetězem
události, o němž K. Marx právem píše, že do dě
jin lidstva je zapsán ohněm a mečem.
Na začátku novověku zvítězili ·z„m�p,;1ii jed
nak v boji proti feudálům, jednak prod moci cír
kevni. Misto dřivějšich feudálnich družin nastou
pila královská žoldnéřská vojska, státní sp1·áva
'byla dána do rukou placených úř dnL":ťl, králov
ský dvůr vyžadoval stále větši a větsi výdaje.
Králové proto podporovali rozvoj prumysm. ne
boť skyta! královské pokladně velke příjmy, a to
hlavně vývozními prémiemi a ochrann)'mi dovoz
nými cly. Vývozní prémie dostávali domácí prO.
myslnid, dovozní cla byla však uvalena hlavně
na cizí phlmyslové výrobky; dovoz obili a jiných
zemědělských výrobků. byl b ze ln
mi UIJ?.čle udržovaly vysoké ceny pr m !o
h
u
výrobkil a nizké ceny p ravin, coi
ňovalo prů.myslnikům
p títi
dělníkům
ni.�i<é

mzdy.
Prtimysl, hlavně manufaktury ltovárny
rnčni provoz) vlny, potřeboval stálého a ho)n�ho
přílivu námezdnich pracovnikó.. zbavených svých
výrobnlch prostfedkťi Takovými
o t i
nl
p10anci byli býv.ili při.Sluštúci :.:aniklých feudál-
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nich dI ut.in, pak stati dédiéni usedlíci na cirke"
ních statcfcb, které byly konfiskovány zeměpány
rozdátly nebo lacino prndány rQzným speku
lantsltým měěťan'O.m, kteii pak vyháněli rolníky
hospodaříc[ po staletí na těchto pozemcích. Ve
Skotsku na př. byla takto uloupena pťida stat!s í
dlm dědičných usedlíkťl, rodiny byly vyvlastněny
a

a vyháněny do širého světa. Sv. Tomáš Morus.
kancléř anglického krále Jindřicha VID., popi
suje ve své .»Utopil« • )2lvláštnI zemi, kde. Hdé
jsou sežranl ovcemi«. Naráží tím na to, že dfi
vějšl rolnická pllda, která z feudálního titulu pa

třila statisicťlm rodin, byla chtivými spekulaqty
pťoměňována v pastviny pro ovce, nebol! vzkvé
tajíc[ manufaktura vlny slibovala pěstitelť'lm ovci
vysoké zisky. Kruté zákon._odárstvi nutilo pak ty
to nešťastnil,y, vyhnané z rodné pť\cly, aby přijí
mali jakoukoliv práci za nejbidnější mzdu.. Záko·
ny o tuiáctví a žebrotě za Jindřicha Vill. a Alž
bl'!ty (XVI. stol.) nebo ve Francii ještě· ve stoletf
XVII. trestaly ti>láctví mrskáním, uřezávániln
uši, a byl-li tulák přistižen bez práce po třetí,

I oběšením. Pouze za vlády .Jindtlcha VID. bylo
popro.veno 72.000 velkých a malých zlodějťl,

o nichž sv. Morus psal, že byli vlastně donuceni
krást z h!adu.
.Všude v Evrnpě, kde misto feudálniho vla.<stni"°
tví pudy a svobodného vlastnictví ve městech na,
stoupila soustava kapitali;;Ucká, stalo se tak ine
thodami n<Ú!llnickýini. Byl to dlouhý a bolestný
proces odlu(:ování pracujícího člověka od jeho vý
robnich prost1'edkl1. K těn1to násilným zp\°'lsobťlm

se dť1stoj:nč i'adHa lupičská koloniální
zotročování domorodcú, pa.<;: soustava

politika,
státnich

clluhť'l. kletá v_vtvái'cla ti'ídu bezpracných dllchod

eťi - větitf'lu státu, dále vražedná ochl';mářská
politilta spojená s politikou vývozních prémií a
bezcelním dovo�em obilí. což ÍlllPěšně působilo
pro rychl� zbohatnutí domádch prumys!nikťl a
dokorndé

oi';ei)ra(;eoi

u

.Í.'roleta1 isl:lc! drobných ze-

inědělcú, obchodil války a poo. Cechy ve měste"h
111arně bojovaly proti novému duchu doby. Byly
však již samy nakaženy sobectvím, úzkoprsosti
a ziskuchtivosti. Cechy přestaly býti plánovitým
a harmonickým řfzenlm hospodářského života,
neboť náboženský duch, z něhož se zrodily, jlž
dávno vyprchal. Z"Wltala jen mrtvá fol'ma cechov
Diho tádu, forma, jež byla vlastně anachronismem
a tíživým přežitkem z dob dřivější slávy. Mistři
t1a pt. všemožně ztěžovali promoci tovaryšťl., utis
kovali j e na mzdách a na stravě, přitom však
houževnatě lpěli na svých cechovnich výsadách
a pl:ivUegiich. Harmonický řád středověkého ce
chovniho � byl tak již rozviklán a rozvrá
cen ve svých základech ještě dříve, než Velká
francouzská revoluce v xvm. stoleU pohřbila.
l posledni zbytky cecht'i, ve Francii 1 jinde.
Devatenácté století vstupuje do dějin lidstva
již jako éra plně vyvinutého kapitalismu s jeho
volnou soutěži, krisemi, ttfdnim bojem a imperl�
llstickými válli:runi

Komunismus a křesfanství společné
zamítají kapitalistický rád
).ioden1i kapitalistická soustava, jaká se vyvi
nula v minulém stoleti a vyspěla v době naší, od
poruje celým svým duchem křesťanskému učen[
o společnosti. Ve své encyklice ;i,Quadragesimo
ennnc vyslovuje Pius XI. kritiku moderniho ka
pitalismu, která pronikavosti a silou neni v ničem
za kritikami komunistickým!.
„A na prvém mistě vS?.m bije do oči, že v na.!ii
době nejen se hromad! bohatstv[, nýbrž, že se
eoustfeďuje i úžasná moc a despotická hospodář
ská diktatura v rukou několika málo lidi . • _ Tuto
tiadvládu nejdravěji vykonávaji ti, kdo jsouce
pAny finančniho �itálu, vládnou 1 nad úvěrem

a Dr,oomezeue roznodUJi, .kam se ma pQjé!ti, kam
a proto taktka spraVltj[ krev, j.11 tiJe v�
keren hospodářský tAd a svýma rllkama takfka
duši hospodářského řádu tak točf, te proti jejicJi
pokynu Dikdo neanú ani vydechnouti . . . Konečné
il-Osledky Individualistického ducha v hospodáf•
atvl všichni vidíte: volná soutěž zničila sebe B!V
mu; nústo touhy po zisku nezkrocené dychtěni
po nadvládě; vešjteren život hospodářský se stal
příšerně tvrdým, bezcitným, ukrutným.<
Když se však křesťanstvf shoduje s komunl•
mem v kritice liberalistického kapitalismu, ro.z..
cházi se s D1m v otázce, jakým mA býti nový sp1>
leéenský řád. Nemylme se: konečné cUe jsou rllz
Dé u komunismu i křesťaDstv.I. Je možný snad
kompromis mezi těmito dvěma směry?
Chceme zde klidně a věcně analysovat[ komu
nistlckou nauku a konfrontovati ji s Daukou křes"
ťanskou. Stejně jako křesťaDstvf neDl vyéerpADO
učenim o společnosti, není vyčerpán ani komunis·
mus naukou o nadhodnotě a třidnlm bojl Neboe
komunismus nenl nic jiného, než (lpiná, totálni
filosofie, takměi" nové náboženstvi, které vykládA
nové pojetl člověka a jeho osud. Proto v postoji
tváf'i v tvář proti křest'anstvl je marxismus dO:
sledný llŽ do krajnosti. V marxismus jsou ne�
rozluéně spjaty nauka filosofická a hospodářské..
Pfoblém komunismu a křesťanstvl je proto pr·�
d evšíin problémem pravdy

ailwli,

�rátký životopis Marxův
Zakladatel školy vědeckého socialismu, Karel
Marx, se narodil 5. května 1818 v 'l'reviru. Jeho
rodiče byll pfivodu židovského, avšak viry křes
fanské. Po absolvováni gymnasia studoval �
prAva, filosofii a dějiny. Ve svých 24 letech měl
11e státi mladý učenec docentem filosofie v Bon
nu, dal však pi'eduost povoláni žurnalistickému.
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R. 1843 oženil se .Marx se svou přítelkyni z dět
stvi .renny Westphalenovou a odebral se do Pa•
fiže. Zde začlná jeho putování světem a život
stále štvaného politického emigranta. V Paříži se
Bezně.mil s Bedřichem Engelsem, a od té doby se
datuje jejich duševni a doživotní přátelství.
Roku 1848 vydal společně s Engelsem proslulý
>Komunlstický manifest.:. Téhož roku uprchl
Marx do Londýna, kdd již od té doby zi\stal
trvale . R. 1864 stal se Marx duši a hlavnfm vOd
cem činnosti !. dělnické internacionály. Roku
1867 v yšel prvnl svazek �Kapitáluc. Da!ši díly
vyšly až po smrti autorově. Karel Marx zemřel
14. . března r. 1883. Osobně byl to člov€k velmi
mravný, EOUcitný a pln lásky k lidstvu. Vynikal
velikou učenost! a pflsnou logikou.

Materialistická filosofie
V knize >Ludvik Feuerbachc pravl B. Engels:
>Materialismem rozum! šosák obžel'ství, opilstvi,
111myslné rozkoše, okázalý život, žádostivost, la
komstvi, hrabivost atd.c Musime přiznati, ž e
mnozí odp�rcí skutečně takto vykládají marxis•
tický materialismus. Jest ovšem též pravda, že
1 mnozí pi'ivrženci komunismu chápou materia
lismus takto: každý z nás slyšel sdostatek n'i.žo
vá llčen:l komunistických táborových řečni.k.O, Ze
v komunismu bude nadbytek všeho a pod. S dru
hé strany často ti, kteří potírajl marxismus, hou
ževnatě dokazuji, že právě komunismus n�posky
tuje onen vrcholný a rozkošnický blahobyt, a ji!
zápal, který vkládají do svých vývodů, dává tu
šiti, že podstata problému je pro ně právě v tom.
Nen! to však pravý problém marxistického mate
l'ialismu.
Materlalismus chce býtl odpovědi na dvě za
kladni otázky. Za prvnl, co je duch a co je hmo
ta. Za. druhé, mClže-11 naae myšlenka poznat.i sku-

teény svet, éw zw.• m�o;m� i)<.14Wa.U pravdu o sv6tě nás obldopujíclm,
Na prvnl otázku odpovtdá matecialiBmus, �
hmota (příroda) je sama od sebe, je nestvořena
a byla a bude věčně. Neexistuje duch nezávisle
na hmotě, tedy nenf BQh ani nesmrteJni dušo.
Myšlenka, rozum, projevy lidské vOle - to v.!ie
je pouze jakým.si zjemněnlm hmoty, člll duch se
sice z hmoty vynotuje nemflže v§ak býti bez m
li existovati sa mostatně
Druhou otá.2ku, múže-11 na.§e myšlenka poznati
skutečný svět, pochopíme, když sl 11jasnfme vše
chen ten zmatek v mysllch, který nab:oplll filo
sofové XVII1. stoletf Hume a Kant učen1m o tom.
ite lidský rozum a věda mťiže poznivatl svět pou
ze tak, jak se jevf nám a nikoliv, jaký je ve sku.:
tečnosti. Z Kantova uěenf logicky v;yplývala ne
·možnost dokázati existenci nebo neexistenci Bo
ha, duše a pod.
Av.!iak odpověď komuniStického materialismu
na otázku, zda mťlžeme poznati pravdu o světě,
je naprosto přtsvědčujíci: ano. na.§e ptedste.vy
o světě odpovidaji skutečnosti. Je ze.jlmavé, že se
také křestanská fllosofie stavi v tomto problé
mu do jedné řady s materiallsmem: křest'anstvl
učí o tom, že každý nol'máh:ii člověk musí vlast
ním rozumem a z pozorováni sebe a přírody do3ftl k poznatku, že je Bť'lh. Kfesťanská filosofie
tedy přisvědčuje s materialismem kladně na otáz
llru vztahu našeho my.!ilení ke skutečnostL Roz
cházi se ovšem s nim v odpovědi, co je pravda
o světě. Pro materialistu je pi'iroda (hmota) po
slední a konečný princip, pro křesťana však jím
je duch {Bfth}. Komunistický materlalismus vidí
v duchu jen jakési povýšeni hmoty, jinak je proň
duch s hmotou sourodý. Av.!iak křesťanstvi, ačko
liv hmotu nepoplrá, nad ni stav[ ducha. TvClrcem
a teditelem ptfrody je BQh. Pro ktesťana je du
še něčím docela jln.ýni nežli tělo, nenf s tělem
eourodá. tf. žije t poté, k� tělo opusu. PrQ ma.-

tedali1Stu Je vešker en hi.d světa \lybuctováu
jednom principu - hmotě, kterou člověk pozná·
vá v jejich přirozených vlastnostech-. Kl'esťan vě·
fl. te nad řádem ptirozeným existuje ještě i řád
J!Adpřirozeny, svět realit ještě mnohem s)Cuteč
11ějšfch, než jsou všechny reality světa viditel
ného.
Po pov�oohném výkladu materialfstické filoso·
fte pf'ilcroč1me nyni k dialektickému materialis
mu, specifickému to učeni marxismu. Je napro·
sto nutno pochopiti zvláštní ráz marxistického
:waterialistnu, ráz, kterj' učinil z Marx:ovy nauky
ideovou zbrail revolučního soclálismu.

Dialektický materialismus
·Dialektikou se ve starověku nazývalo uinmi
odhalovat( a překonávati rozpory v úsudcfch ·od
pórcCl. Dialektický material ismus je nauka, podle
niž všechno dění ve světě je vnití11ě protikla&lé
a podrobeno zákonu vývoje. Je to učeni o revo·
lučnim vývoji světa a lidské společnosti. V u�ším
slova smyslu je dialektický materialimnus sociál
ní naukou komunismu, který chce dokázati, že
t l i dská společnost � podrobuje "Zákonu revoluč
ního vývoje. Stejně jako hmota je první·n a je
dJným principem světa, je ve společnosti prvnim
principem fakt výroby. Výrobní čiw10st člověka
je lidskou činnosti po výtce. Všechny ostatnf čln
nosti jsou ji podřaděny, proto�e činnost vý<'obni
je činnosti skutečnou, v r;úž člověk utvrzu� svě
bYtí, kdelto ostatni činnosti, vyplývají z vědom!,'
jako na př. náb�v!, uměnl, věd?( a pod. Prn ,
dialektický materialismus jest čl9-věk v po d ,,;b1tě
výrobcem, pracovníkem. ·V životě společensk:'.lm
vcházejí lidé v ur�té. výrobní vztahy (na, pf. p,1n
a otrok ve. starověku, mistr a tovaryš ve stfedo
v�u. tové.rufk a dělnH� v naší době) a spe>lečnost
'!{e s.v� pc;>dstatě,,souhrne� \-)·1„bpkh w��

Cim JSOU tytc > �ztahy d.ukcmaicJSt, tim je Jokonto
Jejší společnost. Výrobní vztahy JSOU. v l idská
11110lečnosti prvotnl, nebol: všechny ostatnf vztah7
jsou jen nadstavbou, jako na pt. řády politické,
právní, mravní a j. »Výrobní způsob hmotného
živoí:a podminuje soci�lni, po l itický a v ťibec du
cho vnl proces života ... Na ji st� m stupni S\'ého
vyvoJe dostanou se materiální výrobní síly spo
lečno<;ti no protikl ad H s d1.tnými výrobními vzta
hy, nebo, což jest jen p.�ávnlckým výraz em pro
to, se vztahy vialltni<:kým.i ... Pak nastoupí dob4l
sociální revoluce. Se změno u bo.�1>odáfsk� základ·
ny ptevrátí se rychle neioo poma!u celá n esm írná
Jlll<i tavba. (Mai·x. i

Dir..le ktic ký met.te)·h.1.li«mus telly tvrdi: 1. Zá
kla.ó.IÚ v:i:tahy v lidské spo let:noeti jsou vztahy
výrobní. 2. Všechuy ostatní vztahy a i"ády j:sou
dru hot né ho rázu, a proto jen nadstavbou nad fá-.
dem výrobním. 3. .1,.1.k
výrobní základti.-i,
tak
1 ideová nadstavba jsou ne ust ále ve vývoji.. 4. Ve
vývoji společnosti se objevují lJrotiklady (na pt.
třída dělniel<á proti tf-ídií kapital!stl'.ll. 5. Protl
kit>.dy � pak ne vyhnutelně střetnou, čili nastá vá
sociAml revoluce. 6. Výsl edkem této revoluce jo
no·1y výrobní hí.U. který se vyvíjl podle stejného

.zá.kcna protikladťt.
-.ale.i;úcký materiulisinus je proto fllo;;ofii re
voiuce. Podle tohoto u�uí je ka�dý vývoj revo
luční, čili dialektický. V lidské spole énosti je dia·
lei-dický vývoj podstatnou známkou společeru;ké
ho rlěnl. Li dé se sei;kupuji ve svých výi· onoW h
vz,azích ve třfdy. Všechna os Ultn í sei::!-.-upení (ro
dina, stát, nAbo� eT.lS ké clrkvc atd.) jsou druhot
ná. Tndní pouto je nejpevnějšfm společenským
pojítkem. Rozdělení na tfi.dy je poélmín!lno Um,
že v rá.hci výrobních vztahú uživsjí n !!ktefi lidé
práce jiných k svém u }lrospěchu, ab y jl yylmti11
t'ovan. Je proto rozd4!leuf na tffdy ro:i:dělenirn na
Vykořlst'ovatele a ·,;ykořisťované. To joou :lák !ad

lli společenslt� prcitikia{iy, které urc•1ji d!alektiG

ký ('� vývoje lidske svolečnostL .1>Dějlny ceJé
společnosti at na naše dny byly jen dějinami
mdn{ch bojU . . . Utlačovatelé a ut!ačovani byli
v neustálém protikiaóu, vedli neustálý, hned·
skrytý, hnéd otevřený boj, který vždy končil bud
revolučním přetvořením celé společnosti nebo
t<polečným zánikem bojujfcfoh tříd.� (»Komunis•
tický manifest.<:) V <lneš11[ ka pitalistické společ'
nosti je touto revolučni hybn<:JU třídou pl'oleta•
rlát, ti'lda námezdních dělníkO., prodávajidch
svou práci majitciť'lm výrobních prostředků.. V oi>
rovských továrnách dochúzf k faktickému zespo··
lečen.štčni práce pod vedením a dozorem kapita-
listy. Soukromé via.11tnictvi výrobních prostřed
kll, které je založeno na práci jednotlivcově, bylo
dějinným procesem přeměněno v poměr námezd
n!ho proletáře vúči kapitálu. Avšak tento proces
jde dále. IJ',Jeden kapitalista zabije mnoho kapl
tulisti.I.« (Marx.) Soustřeďování kapitálu pokra
čuje neudržitelně, a.Z konečně dospěje takovéb.()
stupně, kdy se stane nesnesitelný. �Kapitalistic
ký obal praská. Udeří hodina kapltallistíckého
soukromého vlastnictví. Vyvlastiíovatelé jsou vy
vlastněni.� (Marx.)
M!sto kapitalistického .apfisobu výroby nastou
pl řád socialistický, kde výrobní zdroje a pro#
středky budQu výhradně v rukou společnosti,
Dialeklický vývoj vede tedy k nastolení socla·•
lllimu.
Mezl Uldou proletái'akou a třídou kapital!stlc•
kou nemůže nikdy býti narovnáni, sociálníh()
smfru. Jsou to dialektické protivy v pravém slo
v a smyslu. Existence kapitalistické třldy je pi>
dle Marxova učeni podmíněna přisvojenim si vý
eledku práce vyl�ořisťované tfldy proletátské.
Kapitalistický zisk není vůbec myslitelný bez vy
kořisťováni dělníki:'l. Tuto thesi o vykořisťovúnl
dělnické práce dokazuje Mar" ve své nauce
o hodnotě a nadhodnotě. Obhajobě této these je
Vllil!UW věnován celý prvni sva.zek ll�a.Pitálu�.

u:i svrcllovai;;e dnlezllá th se, n.-boť s ni stojí
a padá mar:sisttcké u<::ení o nesmiřitelnosti zá
jmó. třídy kapítalistKké a třídy děluické a o hyb·
né s:ile přeměny společnosti kapitalistické v spo
lečnost socialistickou

Je

Marxo·vo rtČeni o hodnotě
Bohatství společnosti, v níchž panuje kapíUills
tický zpfisob výrobní, jeví se jako ohl'Omná sbir
. ka zboží. Zboží je především zjevný. pi'.'edmět, věc,
která ukojuje svými vlastnostmi lióské potřeby
nějakého druhu. Každou užitečnou věc, jako žele
zo, kabát atd„ můžeme pozorovati s dvojlho hle
ólska. Jeónak je to jako�t. jednak množstvi. Uži
tečnost či.ní věc hodnotou užitnou. Pn pozoJuv á 
ní užitných hodnot pf-.2.dpoklarlá se vždy jejieh
určitý počet: tucet hodinek, kilogram chleba atd.
J{odnota užitná se _uplatnuje při spotřebě. Při
společenské směně statků směiluji ·se užitné hod
noty v nějakém určitém poměru. Na př. jede.n
pánský obiek za tří pá,.ry bot, nebo všeobecně x zbožl a za y zboží b. Poměr, v n ě m ž se jedno
�bo�í směf;luje za druhé, jmenujeme směnnou
hodnotou. Směnná hodnota .zbožf, .vyjádřená v pe
nii:dch, j�t jeho· cena.
Všimněme si dvojího zboží, na př. pšenice a.že_
leza. Ať jest jejich směnný poměr jakýkcoliv, lze
�i jej vždy představiti ve formulce, v niž da.né
množství pšenice rovná se nějakému množství
.'cíeleza. Čili v těchto dvou rozmanitých užitečných
.věce\:h existuje něco společného _o stej.o.é velikos
ti, co se dá převésti na třeti věc, která sema
O..sobě neni allÍ věci prvou ani dl'Uhou.
· w. Toto společné nemůže být� geometrická, fyslM
kálni,. chemi<::Irá nebo jin& přirozená vlastnost
, i.boží, která tvoří z .této Věci už.itnou hodnotu.
, <:J�ys!Úlle-.� _Si, ,\lŽitnQu . .hodriotu zboží, zť!st�rie
úktu
proc;J,
\(l�tnost
v�os�.
j�a
:12ai�'.. j�,J.��
.
. .
.
-· . . ..
.. .

<;}

. 2'I

pťáce.

Avšak, když si odmyslíme 1ršechny zevnl

a smysly postř�hnutelné v!ustnostt zboží, pak ne
bude tu jii ani stOJ. dClm či kabát nebo nějaká
jiná užitečná věc. Z produktd práce nezbyla než
�ptízračná předmětnost, pouhá sraženina bezroz
dílné lidské práce«. Tyto věci představují jen to-

!ik, že při jejich výrobě byla vynaložena lidská
práce, lidská práce byla nahromaděna.
Hodnota užitná má tedy hodnotu směnnou,
protože v nf je ztělesněna abstraktně-lidská prá

ce. Proto nemá vzduch v normálních poměrech
žádné směnné hodnoty ( t . j. žádný jej neprodá
vá ani nekupuje ) , ačkoliv má nesmírnou užitnou
hodnotu, kdežto diamant, o jehož užitné hodnotě
lze pochybovati, má nesmírnou hodnotu směnnou.
Z toho vyplývá, že zboží, v nichž jsou obsažena

stejná m:uožství práce, mají stejnou směnnou
hodnotu. Mohlo by se na prvn� pohled ovšem

zdáti, že koyž směnna hodnota zboži jest určen�
množstvím práce, vynaioženým při jeho výrobě,
že zboži má tím větší cenu, čim linějš[ nebo mé
ně dovedný jest jeho výrobce, poněvadž by po

třeboval více času k jeho zhotovení. Avšak tomu
tak není. Marx tu má na mysli právem jen t!l
kovou lidskou práci. která má povahu společen'
Hkého prťtměru.
»Společensky nutná pracovni
doba jest ona doba pracovní, již je třeba ke zho
tovení užitné věci za daných společensky nor

málních podmínek výrobních,
při společensky
prClměrnem stupni dovednosti a společensky prů•
měrné intensitě práce.«
Co tvoi'í užitnou věc zboži m? Věc mť'lže býti,
�>t.k jsme již vlděli, užitnou, aniž má směnnou
�1odnotu - vzduch, panenská pO.da, divoký les

ntd. Věc mOže býti užltečná a produktem lidské
p�·áce, aniž je zbožím. Kdo uko.ii svou potřebu
výrobkem vlastni výroby, vytvoř{ sice užttnou

hodnotu, nikoliv však zboži. Aby vytvořil zboži,
musí vyrobiti nejen hodnotu užitnou, nýbr!lí hod•
notu užitnou

pro jiné, společenskou užitnou hod- .
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notu, která mus1 býti p1'evedena směnou na ji
osobu. Konečně, neml'lže býtl nějaká věc
mně!lllou hodnotou, je-li bez jaltéhokoliv užitku.
Jakou společenskou formu má abstraktně-lid
aká práce, jakožto měřitko směnných hodnot
nou

zba!f ? lsou to

-

Pf'nize.

Učení o nadhodnotě
Penlze nejsou samy o sobě kapitálem. Stávaji
jim, až když přiná!ejl svému majiteli zisk,
ěil1 nadhodnotu. Teprve tehdy, když k pítvodnl
hodnotě pi:"istupuje ještě i nadhodnota, proměi'lujl
ae penlze v kapitál. Kapitál jsou i>postupujlcl pe
mze. PřicházeJ"í ze směny, znovu do ni vcbázejl,
udržuji a znásobuji se v ni, vrace)'i se z ni zvět
11e

šeny a začlnaji týž koloběh znovu.< Kapitál je
neustále se rozmnožujlcf hodnota.
Odkud pochá.zi:" tento přlrítstek hodnoty, nad
hodnota, zisk ? Obvyklá odpověď j e: obchodník
lacino nakoupil a draze prodal. Nebo: majitel to
várny koupil Výhodně suťoviny a materiál a vý
hodně prodal hotové výrobky. Vy.světlovall proto
národohospodáři vznik zisku z procesu směny
čili c"lrkulace zbožl a peněz. Mar�ovi se podatllo
mistrným zpt'lsobem rozdrtiti všechna soflsmata
měšťácké ekonomiky: J>Dejme tomu, že vychytra
lý majitel zboži Novák napálf svého kolegu Bou<J
ka, kdežto ten mu to pi'l nejlepši vťlll neoplatl.
Novák prodá Boučkovi vino v hodnotě 40 llber
literliDkll a zi.ská směnou obill v hodnotě 50 liber
llterllnkO. Novák prom�Dil svých 40 liber v 50 11ber, udělal vice peněz z. méně peněz a proměnll
své zbaži v kapitál. Pozorujme věc bliže. Pted
směnou měli jsme vlna za 40 liber št v rukou

50 liber št. oblll v rukou pana
Boučka, celkovou hodnotu 90 liber !íterlínkO. Po
paDa Nováka a za

aměně hláme stejnou celkovou hodnotu 90 llber
lterllDkQ. Cirkulujld hodnota se nezvětšlla. �

o atom, zrut:aiJo se jen Jej1 rozdeleoi mezi Nová
kem a Boučkem . . . Suma cirkulujiclch hodnot
nemůže zřejmě býti rozmnožena nijakou změnou
v jejich rozděleni . . . Kapitalistická tNda nějaké
země jako celek nemťtže samu sebe ošiditi.<1:
Zisk se tedy netvoři v procesu cirkulace čili
směny zbož[. Musí se tedy při tvořeni nadhodno
t�· odehrávati za zády cirkulace něco, co v ni
samé je nevíd!telno. Nadhodnota se tvoři v po-
chodu výrobním a jen analysou výrobniho pro
cesu dospějeme k fešenl záhady kapitalistického
zisku.
Alarx rozlišuje ve výrobě t .zv. stálý kapitál
a kapitál proměnný. Stálý kapitál, to jsou stro
je, suroviny materiály a pod. Proměnný kapitál
je suma, kterou platl majitel výroboich prostřed
ků dě!níkfim jako mzdu za jejich práci. Na zá
kladě velmi podrobného rozboru dochází Marx
k závěru, že stálá část kapitálu, čili strojní za
řizeni, suroviny atd. dódává konečnému výrobltu
jen tolik hodnoty, kolik bylo v nich obsateno
před započetím výrobního procesu. »Strojové za
H�enl vchází vždycky do pracovniho procesu ce
lé a do zhodnocovacího procesu vždy pouze části
Nepřidává nlkd�· vice hodnoty, nežli ztráct in-ým
opotřebováním.« Není tedy podle Marxe zisk di
lem stálé části kapit lu . I<de tedy věz! pramen
nadhodnoty ?
Kromě strojC1 a materlálťl zaměstnává kapita
lista také dělníky za mzdu ("»proměnný kapitál�)
Mzda je cena lidské práce, tedy jeji směnná hod
nota. Aby měla nějaká věc směnnou hodnotu,
musi míti hodnotu užitnou. Co jest utitnou hod
notou práce dělníka ? - Jeho pracovnl siia, jako
schopnost živého individua. Teď pozor. Jelikož
směnná hodnota každého zboží se vyjadřuje množ:
stvim společensky nutné práce v něm obsažené
je také směnná hodnota dělníkovy práce {t. j.
mzda) určena pracovn! dobou, nutnou k výrobě
l'ei;p, k reprodukci tohoto zvláštního druhu zbožl
„
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l'r„eoVDl sila se proJE:vuje p1·acl, pti ni2 se vyna
kládá určité množství lídského svalu, nervu, moz·
)rn atd., které musi b;ýti zase nahraženo. Praco
val-Ji dnes vlastnik pracovní sily, musi míti mož·
nost opakovati týž proces zftra za týchž podmi·
nek síly a zdravi. Suma životních prostředkfi
mw;i tedy dostačiti, aby zachovala pracovni sUu
dělnika při jeho normálním stavu životním. Js()u
to přirozené poti'eby, jako výživa, šatstvo, bydle·
ni, otop atd. Pro určitý společenský celek v urči
těm období je vždy dán prťlměrný okruh nutných
!lvotnich pro.stl'edkO.. Směnná hodnota pracovnl
eíly je tedy dána hodnotou Ul'číté sumy životnfch
prostředkfi.
Když kapitalista plati dělníkovi mzdu, dává
rou směnnou hodnotu jeho práce, přisvojuje sl
však zato její užitnou hodnotu, čili jeho pracovni
111lu denni, týdenní, m<.Jsiční. Dělník nemO.že ob·
držeti směnnou hodnotu práce, aniž by kapitalls·
tovi dal k disposici svou pracovni silu. Když je
ho denni mzda čini, dejme tomu, 3 šilinky, pra·
cuje dělnik denně 12 hodin u stroje (obvyklá
pracovni doba za Marxova :.l:ivota) . Avšak mzda
3 šilinky denně byla dělníkem odpracovfilla již
v prvnich šesti hodinách práce. šest zbývaficích
b:>din práce nejsou zaplaceny. "Okolnost. že den
ni udržováni pracovní síly vyžaduje jenom polo·
vlčn1ho dne pracovnlho, ačkoliv pracovni sila mO.·
že pósobitl celý den,
je zvláštnim štěstím pro
kupce, ale docela žádným bezprávím vO.či prodá·
vajic"rmu.4: Tato nezaplacená část práce dělníkovy
vznikla tak, že kromě práce nutné {t. j. předs�a·
vujíci protihodnotu obdržené mzdy) musi dělnflé
konati ještě 1 mwpráci. Tato nadpráce pak jC11t
pnt.menem lllldhodnoty, čili kapibilllitlckěho zis
ku. l>Nadpráce tvořf nadhodnotu, usmlvající se
na kapitalistu s veškerým pO.vabem stvořeni z ni
čeho.« Je tedy kapitalistický zisk výsledkem vy�
kořJsťován( dělníka majitelem výrobnlch pro
llttedktl. S rQzo$lD1 změnami ve rjrobnl tectmlce
. . •

a pracovni dobe me.111 ose té2 i. stupen V.)'kot1sťo·
váni děln1k0. Avšak každý námezdni poměr musl
nutně býti v kapitalistické společnosti vykotisťo·
vánim, neboť v nadprací jest jed iný pramen nad•
hodnoty. Nemftže proto býti nijakého srniru mezi
třídou proletářskou a třídou kapitalistickou, a
podle zákona dialektického vývoje společenských
proti:v mus1 jednou dojiti k vyvlastněni a zespo·
lečněni výrob1úch prosti'edkó. Toli.k Ma1>X

Komun istická nauka

o

vlastnictví

((Oem komunismu je tedy převedeni soukromé•
ho vlastnlctvi všech výrobních zdrojó a prostřed
kó do rukou společnosti, státu. Komunisté usu
zuji přesně v duchu dialektického materialismu,
te takováto změna vlastnictvi výrobnich pro·
sttedkó povede k utvořen[ beztřldni harmonic1(é
11polečnostl. Připomlnáme zn<ivu, že jde pouze
o vlastnictvi kapitálu, t. j. pódy, továren. strojtl,
surovill atd., nikoliv o statky
lidské spoti·eby.
Kapitál se stává společným majetkem a :J>zatlm
co v měšťácké společnosti je práce jen prostřed
kem k vzrťlstu „nahromaděné práce" (kapitálu ),
je v komunistické společnosti nahromaděná prá
ce jen prostředkem rozšířiti, obohatiti, zkrášliti
livot< (>Komunistický manlfest«) .
Rovně! sl slibuje komunismus od zespolečněni
't'ýrobnfch prostředk'O. společnost
lepši. čistši,
mravnějši, než tomu kdy bylo na zemi. Pro stou
pence dialektického materialismu je duchovn1
•tránka !ivota nadstavbou nad hospodářskou for•
mou dané společnosti, a ježto pokládajf fAd so
cialistický za vyšši společenský tltvar ve smysl11
zdokonaleni výrobnlch vztahťa, prostých jakého·
Jtollv "Vykořisťově.nf člověka člověkem, očekávajl
též 1 ducbovni a mravni povzneseni lidstva. O bu•
4oucfm
socialistickém
uspořádáni
společnosti
eadBtq!e J)! dosti � llteratui-a. i\itaJe v to

tét SOClallstické ;fOmátlY (:.Utopie" od sv. T()
máše Mora, :i>Slunečni stát« od Tomáše Campa
velly, Cabetova ,Cesta do Ikarle<, :i>Pohledy do
buaouciho ráje<: od Bellamyho a j . ) . Všechno <ísi
lí komunismu směřuje k pronikavé změně vlast
nické instituce, nebot.' pouze od tét() změny oče
kli vá lepši zítřek společnosti.
velmi zajimavé, že problém vlastnictví ka
pnaiu je také základnlm pro kapitalistickou tň.
�«.1
Kapitalisti'lm ovšem jde pouze o zachováni
kapitálu v soukromých rukou. Je to však také
jediný rozdíl mezi kapitalismem a komunismem,
;úfok se ve všem shoduji: společným oběma je
názor na význam hospodáfatvl v společenském
životě, primát výroby, filosofický materialismus.
Na prvém mfstě ovšem vyniká společný postoj
k otázce vlastnlctvl, jakožto nejdůležltějšl, tak
měř klíčové. Jen mimochodem poznamenáváme,
že se křesťanstvl divá na tuto věc docela jinak.
:.Co prospěje člověku, byt' celý svět ziskal, život
věčný však ztratil ? « M t XVI 26 )

Kritika Marxovy

n a u ky

o nadhodnotě

Jádro marxismu je v jeho učeni o nadhodnotě,
kterou bychom mohli nazvati též �vykořisťovacf
th�orii nadhodnoty«. Řekněme to rQvnou: kdyby
měl Marx v tomto bodě své nauky pravdu, těžk()
bychom obhajovali nejen oprávněnost soukromé
ho vlastnictví výrobních prostředků a zaměstná
váni námezdních pracovnikO, nýbrž vfibec jakou
koliv možnost smirného vyřešeni třídního kon
fliktu mezi dělníky a zaměstnavatell. Má-II Marg_
pravdu v tom, že jediným pramenem kapitalistic
kého zisku j e vykoflsťovánl dělnikovy nadpráce.
pak je každý námezdni poměr nespravedlnosti a
všechny snahy po spraveolivé mzdě jsou v rámct
kapltallstlckého řádu, kde jedni poskytuji kapi
tál a jinl práci, marné Pak ovšem nezbývá neš

soclaliBa.ce čili zespolečenštěnl všech výrobnich
a prostředku Ve světle Marxovy vyk�
fisCovacl theorie nabývá tak ttidni boj r voiué
nlho proletariátu hiuboko mravniho vymamu a
\lčelu.
Méšťáčtl národohospodáři, jejichž t. zv. vědec
ké snažení směrovalo spiše k obhajobě nem. av
ného kapitalistického řáou, nežli k poznání prav
dy v oboru politické ekonomie, byli po vyJíti
prvniho svazku l-Kapitálu« naprosto ochrom€ni.
Přtsná. logika Marxo'la, jeho ob1 ovská erudice,
nelftostná kritika slabin měšťácké ekonomiky,
všechno to pllsobilo drtivě na chatrné ideologické
stavby apologetů kapitalismu. Avšak po prvním
ztrnuú vzchopili se měštáčti >Vědci� znovu a za
čall podn1kati zuřivé útoky proti Marxovu učen!,
které jim způsobilo tolik trpkých chvil. I začali
dokazovati., že se směnná hodnota nezakládá na
práci, jako tomu učil autor >Kapitálu«, nýbrž na
užitku. S toutl> novou theoril se daly prováděti
vskutku divy. Ve maze udržeti pohromadě ka
J'etn[ domeček liberalistického národolho hospo
dářstvi vytvoruo několik chytrákl1 neobyče;inl'ii
:rafinovanou nauku o t. zv. hraniční užitečnosti,
která sice koneckonc\1 nevysvětlovala ani jednoho
národohospodářského problému a ve svých lto
nečných dO:sledclch byla přímo amorální a aso
cJálnJ, splnila však aspoň zčásti �čel, jejž libera
listický svět potřeboval, totiž ospravedlněni ka
pitallsmu, A tu moome zdťlrazniti, že křesťanská.
uclAln1 Dllllks stoji peimě na pl'.ldě pracovni theo
:rie hodnoty. Začinaje knihami Mojžišovými a
Evangelll, tállne se toto pojetí hodnoty jako čer
ven.A. niť celou literaturou patristickou. učitelskou
a kanonistlckou až k novodobým sociálnim ency
klikám Lva XIII. a Pia XI. Otázka směnné hod
noty, toť vlastně otázka peněz.. Kdo by pak ne
'Věděl o clrkevnbn ztkazu br&nr úrokll z peněz,
zdkazu, jenž hrál ta.k významnou úlohu v celénl
hoo�akém životě středověku? PecllDia pecuzul"OJu
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iam non pal'it
peu1zc n1'::uneJ1 m1t1 rnlad�
tato zásada jasně svědči o tom, že si cfrk<.'Vní so
CHtini IHl.UKa byta velmi dobře vědoma fetíšového
charakteru peněz, jejž tak výstižně odhalil Marx
ve svém »Kapitálu«:. V tomto bodě je křest:a,nstvi
v souhtasu s učením marxistickým.
Též v otázce, k d e se tvoří nadhodnota (zisk),
sounta..�l k1·es�ruiská nauka s márxismem. Nad
hodnota se tvoti výrobou, pracl, tedy nikoliv
v procesu směnném (cirkulaci) . Rozcházíme s e
teprve u odpovědi n a otázku, k d o tvoři nadhod
notu. Marx tvrdl, že nezaplacená část p rflJ-:t.-- děl"
ru.Kovy j e pramenem zisku. Velmi plldrrihně plěe
Marx O tom, že práce stroji.\ netvoři zisku, nýbrt
pouze ptenáěl na výrobek p�vodni hodnotu ma
teriálu a alikvotni částku hodnoty stroje. »Ať
jest jakkoliv užitečný pracovnf materiál, stroj,
vyrobnl prostředek, stoji-U 150 llber ěterlinku . . ,
p!"idá úhrnnému výrobku, k jehož vytvoi·enf slou
žil, jen 150 liber šterlinku. � - »Jako každá jiná
součást stálého kapitálu netvoři strojové zařízeni
hodnoty, předává však svou vlastní hodnotu před
mětu, k jehož výrobě sloužf.«
»Každý vlw:itnE
pracovní prostředek nebo výrobní prostředek
vchází vždycky do pracovního procesu celý a do
procesu zhodnocovaclho vždy jenom z části v po
mé ru k svému prúměrněmu dennlmu opotřebení.<
cm, zkrátka, kapital'l.'ltický zisk nemá jiného po.
vodu a pramene, než nezaplacenou nadpráci děl•
nlkovu.
:Nedaleko amerického města Milwaukee jest
auwmobilový závod Smithfiv. V ohromné budově
se pohybuje běžfcf pás jako u Forda, Cltroena a
jiných automobilových králu. Rozdil je v tom, že
tento pás neni nikým obsluhován. Podvozek se
obrac! na věechny strany a montáž se děje jenom
istrojL Kovové ruce uchopi podvozek a s matema
tickou přesností konají věechny nutné pohyby.
Podle slov powrovatelfi, pohled do této obrov
ské dílny, kde tisíce automobilCl vyrťistajf před
n
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�í.Jlla diváka, bez pomoci lidských rukou.
zdrcujicfm dojmem.

pU;;o\JI

Američtí odbornici vypočitall, že kdyby auto
mobilové závody púwzaly systém Smithův,
(!1lo by 1000 ( sl ov y: tisic ! l dělnikú a lnženýru
pro celou ideálni světovou výrobu automob1lú !

V J�ponsku a Americe jlž před válkou byly
te:xtilni továrny, které pracovaly 24 hodin deimě
a chrlily miliony metrů zboží do celého sveta;
celá výroba je v nich zmechanisována, do;oor
stroji v celé velké čtyřposchoďové budově pio11a
ději 3-4 lnienýři. Newyorská Edison Co :i:l':· ictila
elektrickou centrálu, která dodávil p�·oud pro
800.000 domacnosti, tedy bezmála jalw prn Vel
k�u ·Prahu. V c.elé této obrovské centrále ne,,í za
městnán ani jeden dělník. Klademe otáztru: kdo
tvoří v fukto zmechanlsoyané výrobě nadhodJJ.�t\\ �·
Ji: slyěim námitku : 1 v takto zmechanisov<rné
továrně jsou přece Inženýři a strojnici kvůli kon
trole. Odpovidám: Zajisté. Avšak tito tří-čtyifi
•trojnic1 nemusi býti zaměstnanci, mohou to býti
synové, nebo. přibuzni, či spolumajitelé továrny.
Dalšf námitka: úplně zmechanis9vaná výroba je
dnes ještě poměrně vzácná. Odpovidám: Jediná
výjimka postačí, aby to, co dřlve platilo jako zá
kop., se zhroutilo. Na př. objev rozpadu prvJ;;u ra
dia =amenal zhrouceni theorie nedělitelnosti
atomů. Ml.'lže se dále namitatl, že dotyčný stroj
je nahromaděnou lidskou praci a pocházf tedy
z pfedcbázejkllio vykořisťováni dělnikl'J. I tuto
námitku lze lebce vyvrátiti poukazem na tQ. že
8l mohu tento stroj opatřiti na př. v Sovětském
svazu, kde není. vykořisťoYálli dělnikl): kapitál\s
ty. Šp1-'ýmovný člověk mťiže ov§em dále namítati,
!e penfae, za které sl stroj opatřim, jsou ziskány
ua podkladě dřfvějšJ nadpráce atd. Odpovídám
tedy, Ae tyto a podobné námitky patři ji,ž do
ll�rie 11.Yah o tom, co bylo di'ive, vejce nebo siO,.
.�vě;ak„
Dic .společn�ho � ��ati�el;

-

.

,pi<;�,

,�.

nou skut�énvstí, z� tot!?. st.roje moloou swoy W<>
fitl plnohorlnotu (t. .� hodnotu plus nadhodnotu)
produktu, bez pomo(',i lidské prá.:.-et
.ie ztejmo, že se Marx dopustil omylu svou the•
si, že nadhodnota vzniká jen dělníkovou naclpra•
cf. Neboť, muže-li stroj v úp!ně mechanlsovanó
výrobě produkovati zisk be..: pomoci lidských ru
kou, je nepochybné, že i v běžné, obvyklé výrobiS
stroj jak}'iw;l podllem pi'ispfvá k tvořeni n&d�
bodnoty. Cill, l když vyloučíme jakékoliv vyko
řisťování námezdni práce kapitálem, což jinými
'1:llovy znamená, že I když zmizí >vykoi'isťovacíc
zdroj kapitaUstického zisku, zbude ještě júlý pra.
men, totíž nadhodnota vytvořená strojnim zařfze-
ním. Strojni zafizeilf a j. je však výslednicí spo·
Ječné práce kowtruktérť't, inženýr(l, \'yDálezct\
orgaulsé.torll, i·editelCl, dělnfkť'!., mistrť\ a pod. Je
proto nadl:odnota čIII zisk dilem všech pracuji
cicb v daně<tl oboru výroby, a nejen výsledkem
nezaplacené dělníkovy práce. Vykořlsfovl'i1ú děl·
nikl'.l a jiných pracuJí<"ich mMe a mnsi b;fti od
atraněno sprnvedlivou mz dou a správnjm pomě„
nim mezi kapitálem a pracl.
Nepopiráme ovšem faltt vykotlsťovánf děln1c
t va. Tvrdíme však v �ouhlasu s ki'esť-anskou so

ciálnf naukou, že I při zachováni instituce sou�
kromého vlastníctvl výrobních prostfedkCl. lze do
cíliti spravedlivého rozděleni výtěžku společné
práce. Kapitalistk•ké vylcořls.ťovl'ini je skuteěno-
sti, avšak nlkoliv nutnosti, Jako to t�rdi Marx •
jeho škola. Je tedy hlavni these marxísmu zalo
.ŽCDa na vědeckém omylu.

Kapitál a práce
3e velml mnoho definici kapitálu• .Tak nauk&
křesťanská, tak i m arxistické učení uživaj( však
obvykle ná7.vu i>kapltá.h:, pouze ve dvoj!m smyslu.
J'?tlnak p1-o označen( výrobnf�h Y:<lrojt1 a prc>-

sti'edkQ, jednak jako )postupující hodnotu ... . éHI
majetek, který př:lná.ši zisk. Podobně tomu výraz
;i.kapitalistický i'ád<1: může znamenati jak spole·
čenské zai·izeni, v němž jedni poskytuji kapitr.it
druzi práci, tak i tád, kde panuje volná soutěž,
ttldnl boj a krise. Označujeme-li jako �kapitál<1:
pouze výrobni zdroje a prostředky, pak je nám
Jasná zák!acní vě ta z encykliky »Rcrum nova
rwnc: »Nemflže býti kat>iiál bez p rá.«l, nebo prá-•
ce be:l: kapltálu.« A Pius XI. ihned připojuje k to
mu poznámku : »Proto je docela ntJsprávně, p!'ipl•
i;,uje-11 se buď Jedině knpitálu nebo Xfilné Pi'ácl
to, čeho bylo dosa!iieno jen spojenim jejlclt "Výkon

noi.tí; a Je nspl'osto nesprávné, když jetlna z ti1·ll
to složek sl přls\·ojuJe veškerý "Výsledek dila, pir
ph'ajio účil11l6St složky dmhé.a: (Quadr. an..."10. 1
V p.fedešlé kapit9le byla prokázána ncspráv•
nost Marxovy vykotlsťovací theorie nadliodnoty.
Sp:;ávným je v š o. k stanovisko sociálních encyklik.
stanovisko, kte1·� zdůrazt".uje naprostou nutnost
obou slotek výroby. Kdo by opravd u popíral
mravnl oprávněnost podllu činného inajitele pod�
nlku na výtěf.ku společné p1·ác e ? �pak mua6
existovati továrna, dllnn, závod bez vedoucího
organisátora ? Což nejsou v soci.allstickém Sovět•
sktm svazu odpovědní ředitelé a Vl'chni ředitelé
výrnbních odvět\·I, jejichž pravomoc je mn ohdy
vétší než u iJ«.št!ho soukromé.ho majitele malé to·
vá1 nicky, nemluvě již o výši pi'ij m fi ?
Dnes prakticli:y jdr. o to, aby zml:l:elo- pojeU
;.lol_pitálu«, jako:líto upíra vsti'ebávajíciho do sebe
ne:w.pJacene>u práci dělnikQ. Jde o odstranění vy.
kořisťováni člověka člověkem a také vaech :r.lol'á�
du, které v tak hoj!lé míf·e přinesl lidstvu llber&o
lNtlcký kapitalismus. Pťljde o vyjasněni poměru
kai•itálu k práci.

l'il'lWi nazý,•á.me tako,•ou činnost '51ověka, l..'ie
<t')t""-áfl duchol'Di a bm<>hté statky, slou„4.íol
k tivotu a ronrojl j��lm.-,.e a 1>VOit'Č.Oosti. T:>k
v
<l'ou

,, I

(;hapa10 práci kf·esill.IUltvi na wzdít od pohanské
ho starověku, kdy bylo praci opovrhováno. Proto
t:aké křesťanská duchovni náplň. atředověkého
hospodářství byla proniknuta touto tvořivou čin
nosti lidskou. Ve stř edověku byla častým problé
mem ;;,spravedlivá cena«, neboť na této zá\iisela '
�lvotní úroveň. mistra a jeho tovaryše, avšak
o :•spravedlivé mzdě« se nemluvilo, ježto se rozu
měla sama sebou. Teprve liberalistický novověk
snížil význam a důstojnost lidské práce natolik,
ž"e se sta.la tržnim zbožím a že se docela samo
zřejmě mluv! a piše o »trhu práce« nebo o :i>na
b'idce a poptávce po práCi«. Karlu Marxovi nálež!
nesporně zásluha, že svou pronikavou analysou
odhalil mravni
bahno liberálně-kapitalistického
světa a ukázal mu nem.ilosrdně zrcadlo, v němlll
si tento svět mohl pi'ečísti také své odsouzeni.
Jak podivuhodná však j e shoda marxistické kri
tiky }>trhu prác « s kritikou kf'esťansko u! l!>Ne
boť, ačkoliv práce . . . není pouhým zbožim, nýbrž
musi se v ní uznávati lidská dfiBtojnost dělníko
va, a proto se nesmí jen jako nějaké zboží kupo
vati a prodávati, tož pfece za nynějš!ch daných
poměrú poptávka po práci a nabídka práce roz·
dě!uje lidstvo na tak zvaném trhu práce ve dva

tAb(}ry; a zápoleni těchto stran proměň.uje sám
trh práce jako v bojiště, na kterém prudce válé'.!i

proti sobě ony dvě armády.-i (Quadr.
·
Jak vrátiti dělnikovi jeho lidskou

a:Dno.)

dťlstojriost

dfistojnost pracujiclho člověka? Odpověď ltfes·
t'anské nauky sociální z ii i : OdproletarisovaJÚ pro·

iet.arliitu. Má Um na mysli souhrn sociálnich
op�třeni směřujících k tcn1,1u, aby byl každý pra

c:ujlcl zabezpečen ve svém žlvotn{m pQstaveni i se
svou rodinou, aby se mohl těŠiti Přlrtlětenému
blahobytu a mohl sl nai§etřitl ze s".ého pracoyl)f·
ho pfijmu majetek. P.rvni .ii. hla� cestu k odpro
letari�ováni proletariátu v;idl ki'esťanská �o.: i !i lni
n.ai;,i>.a v ln.st i.tl.!ci sprayet\l ive m:l'.4Y�

Spravedlivá mzda
Dokázali jsme, že námezdní poměr neni sám
sebou nespravedlivý. Nespravedlivým se stává
tehdy, když je dělník vykořisťován majitelem ka·
pitátu. V tomto vykořisťován! je také zdroj so
ciálního neklidu, který lze odstraniti jen spra
vedlivým narovnáním.
Co je spravedllvá mzda ?

Je to mmvně
t hospodářsky od6vodněný podi1 pracujfoiho na té
<imstl uárn1l11iho produktu, jet jest ureena k spo
třebě. (Z úhrnného ročního nái;odního produktu

je totiž třeba odečfstl výrobní náklady a potřeby
investiční i provozní, jakož i část určenou pro
vývoz. Teprve zbývající část ročnfho národnlh<>
.výrobku lze dáti k disposici národnl spotřebě. )
Aby bylo jasno: d o úhrnu mezd počítáme oe
Jeo mzdy dělnlk1ll, nýbrž také platy a zaměstna
vatelské zisky. Pouze takto chápaný ťihrn mezd
mMe sloužiti za základ pro spravedlivé rozděleni
národního dťlchodu. V tomto světle mizí protiklad
mzda - zisk a tfldnl boj mezi dělníky a zaměst
navateli.
Ptedpokladem spravedlivé mzdy, jakožto spra

vedlivého podilu na národním dt\chodu; je pláno·
vitá výroba a f"izenl hospodáf·ského života. V pod
minkách
liberalistického
hospodái'stvi
s jeho
hrou nabídky a poptávky nelze spravedlivou mzdu
uskutečniti. »J'ako jednot.a l!dské společnosti nu
mů.že býti vybudována na třfdním boji, tak správ
ný hospodářský řád nemťlže býti ponechán na
prosto volnému zápasu sil. Neboť ze zásady volné
soutěže jako z otravného zřídla vytryskly a SIS
rozlily všecky bludy hospodářské nauky indivi
dualismu . . .«: {Quadr. anno.)

Národní hospodářstvf je v na§i republice roz.o
děleno na tti sektory {úseky ) : soclallsovaný.
družstevnf a soukromopodnikatelský. Prvnf dva
sektory se řídí přirozeně plánovitě. J'e naprosto
nutné, aby

1 soukromopodnikatelský W!ek hospo„
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dátské činnosti byl plánovitě i'fzen, jinak se neza
bráni krisim a proletarJsacl drobných a sttednfch
podnikatelů. Pak j.lž z d0vodfi stálé prosperity a
nutnosti platiti zaměstnanc'llln zákonité mzdy
a platy, je třeba promyšleného ťfzenl výroby, cen,
kontingentů. přídělu materiáhl a surovin atd.
v tom kterém oboru podnikáni. Budoucnost sou
kromého podnikáni u nás závlsf v značné míře
na tom, jak bude uspořádán vnitř·ni hospodátský
život soukromopocb:Jikatelského sektoru.
Spravedlivá mzda, plat, zisk pracujiclho člově
ptedpokládá určitě náležitosti, které tato
mzda musí obsahovati. Ptedevším je ta mzda:

ka

1. 11tUá, čili představuje trvalý přfjem pracu
jfcfho, nezávislý na konjukturálnfch výlcyvecll
a pod.;
�. rod.IODá, t.. j_ výše mzdy musf postačovati
k tomu, aby se svobodný dospělý pracujlcf člo
věk mohl oženiti a uživiti rodinu (»Soclálnf spra
VE!dlnost vyžaduje, aby se každému odrostlému
dělnfku zabezpečila rodinná JIIBdac: - ' Quadr.
anno);
3. kvaliíikačni, t. j. výše mzdy musf odpovfdati
předběžné theoretické a praktické prt"lpravě pra
cujfolho, dále jeho výkonnosti, odpovědnosti a ne
bezpečl konané práce a pod. Nakonec musf býti
epravedllvá mzda
4. reAlni, čili musf mftl neklesajici kupnI silu.
Na základě uvedeného rozboru
spravedlivé
mzdy navrhujeme, aby na -O.zemi československé
republiky byla zavedena Dormillni mzda, která
má následujicf strukturu:

a.) Je to mzda cnintmá\nf, t. j. nepřekročitelná
směrem dolii,

bl rodinná,
c) 6koloW.

t. j. předpokládá v_yplnění určitého
pracovnfho úkolu během výplatního období,
d} pfiill\JM uekvallf'ikovauému praclJj.ícimu od
11 let.
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NormA.lní mzda je tedy rodinná, úkolová mida
dospělého
nekvalifikovaného
dělm"ka.
Vychází
• určitého životního standartu pracujicího a jeho
rodiny a je základnou pro v3echny mzdové kal.
kulace. Ke mzdě normálnf se pak připočitávaji
tyto přlplatky: 1. kvallfikačni, 2. výkonnostn[,
3. přlplatky rodinné; počlnaje čtvrtým rodinným
přlsluěnikem, 3. podle počtu odpracovaných let,
6. přesčasové, 6, konjunltturálnl. 7. jiné.
Pracujfcím do 21 let má přlsluš._eti mzda podltt
zvláště vypracovaných směrnic. Normálnl m?.da
se mA vypočisti podle stabUlsovaného cenového
Indexu životnlch potřeb.

Kritika dialektického materialismu
Dialektický materialismus jest, jak jsme vldé
U, naukou o lidské společnosti. Toto učeni spočívá
celé na thesi o prvenstvl výroby. Výroba hospo
dářských statltť'l se ve světle dialektického mate·
rialismu představuje jako vlastni podstata života
lndlvlduálnlho a společenského. CQ o tom soud!
křesťanská nauka ?
Kf'esi:anstvi nikterak nepopírá všechnu dúleži·
tost, ba velikost výrobní činnosti. Slavná věta
11Kdo nechce pracov�ti, ať nejl«. nenl vynálezem
komunismu, nýbrž byla vyslovena sv. Pavlem
(II., Thes., 2, 10). A že křesťanstvi nikdy nepod·
ceňovalo význam hospodáfských a výrobnlch řá•
dťi pro rozvoj lidské společnosti, dokazuje něko
lik stoletl křesťanského středověku. Avšak křes
ťanství nečinl z výrobni činnosti nejvyšši činnost
člověka. Vzpomeňme sl jen na přiběh o Martě a
Marli. Pro křesťaua je vrcholnl činnosti člověka.
nikoliv činnost hmotná, nýbrž duchovní.
A tak jako nelll činnost výrobni podstatou lld
Bkého byt!, neni také tato výrobn[ činnost hlaV•
nim hybným faktorem společenského života. Pro
manciBmus jsou výrobní vztahy základnou spole. .u-I

C<:ruské stavby, kdežto rády právnl, politické a j
,POUze nadstavbou, která se mění s vývojem vý
robních vztahů. Není tedy Dic stálého, neměnné
ho. Všechno doznává zm�nu, mravnost, nábožen
ství, co bylo dobrým kdysi, je špatným dn� a
naopak. :»Morálka, náboženství, metafysika a
ostatní Ideologie . . • nemají dějin, vývoje; lidé,
kteří rozvíjejí svou výrobu a svťlj obchod, mětú
zároveli s touto skútečnosti i své myšleni a vý
plody. Nikoliv vědomí urěuje život� nýbd; vědom(
Jest livotem urěová.no. (Marx, »Německá ideolo
gie«.) Marxismus ovšem nepopírá npětný-a: vliv
myšlenek a vůbec ideologie Da výrobní vztahy a
podmínky. V.ždyt: právě na tomto ideovém pfiso
bení zakládá svou revolučnost. Avšak prvenstvI.
primát patři výrobě. Proto také tak uslluje o ze
společněni výrobních prostredků, neboť si od to
ho slibuje lepši a št:astnějš[ lidskou společnost.
Podíváme se tedy blíže. V[me, že se na př. hos
podái'ství v starozákonném státě židovském za
kládalo na prlmitivnlm zemědělstvi a dobytkář·
ství. Král Saul byl rolníkem, král David pastev
cem. liemesla byla tehdy v židovském státě vel
mi nedokonalá, takže na pf. král Šalamoun musil
pro stavbu a výzdobu chrámu povolati do země
řemeslníky z cizích státťi. Jak tedy vysvětliti, že
Desatero, které podle marxistické nauky vzniklo
na :Základě těchto primitivních podminek a vztii
hťl, plati l v naši době letadel, televise a hydro
centrál? .Jak vysvětlíme .z výrobních vztahťl kti
Mcké války? Středověké řemeslné cechy, které
vznikly .z pťtvodnich náboženských bratrství, a ne
opačně? Vždyť to znamená, že nikoliv »život
.tirčoval vědomi<, nýbrž, že >život< byl >vědo
m!m< určován! Viděli jsme, jak na rozvalinách
l!ti'edověkého fádu povstal kapitalismus. Proč?
Protože nejdfive byly rozvráceny všechny mrav
!Ú základy stredověkµ, teprve potom na troskách
Jlřest�anského středověku vykvetla kapitalistická
spole�, Sám K. Marx l1č1 tento procea ohav-

mino popi·eni nej1:1větějšic:h lidských prav tak vý
mluvně ve 24. kapitole svého ::>Kapitálu.: A co
naše doba ? Nejsme-U svědky toho, :te myšlenka
celé století bloudila světem a pf'etvořila jej k ne�
pozná ní? Na začátku XIX. stoleti opanovala
mysl německých Intelektuálu dobrodru:tná filoso
fie Hegelova. Marx ji přetvořil v učeni o d alek
tickém materialismu a ti'Ídnim boji. Maťxlsnius
pak otřásl světem. Stal se základem Sovětského
svazu zaujimajiclho šestinu zeměkoule. Hegelova
učeni o statě se pak uchopili Hitler a Mussoliní
Zaplavili svět fašisticko·nacistickým morem. Ptl
pravill a vyvolali nejstrašlivějši válku v dějinách
iidstv&. 'l'o všechno zpíi.<iobila myšlenka, kdežlo
vyrobní a hoi:ipodářské vztahy i podmínky se te
prve touto myšlenkou formovaly.
Vidíme, že dialektický materialismus ne!<taN
na vysvětlení d(ljinných zjevu. Je ptíliš jedno-·
stranný a ne7.fldka operuje argumenty za vlasy
př"itaženými (na pi·. B. Engels v »Dějinách selske
války v Německut). Chce vysvětliti přl!iš mno
ho, a proto nevysvětluje nic. Nespornou vědeci>ou
ziIBlut.ou Mat-x.ovou však zastává, ze upo;&orrnl
na důležitost hospodářských podmínek a v;r,taho
pi·o dějiny a ťozvoj lidské společno�tL
.Musime se konečně zabývati thesí o věčné :-.mé
ně, podstatě to dialektického materialismu. Ne
popíráme ovšem zmčnu, vývoj, revoluci. Avšak
skutečně všechno se měni ? Viděli.„jsme na pti
klad hrdinné vojáky slavné Rudé armády, jejichž
liruď byla ozdobena válečnými tády jména Mi
niaa a Požarského, Suvorova. Kutuzova. Je v toru
nádherná tradice vojenská a vlastenecká. Nezna
mená-lí to však, že I před několika sty lety po
kládalo se vlastenectví Mlnina a Požarského, je�
jích obětavost až k sebezaptení, láska k vlasti a
k ruskému lidu za ctnost stejně, jako 1 dnes ?
Nebylo-li zrádci opovrhováno ve starověku l v d<>o
bě naší ? Není-li nám d:Qes blizká a pochopitelná.
protože lidská, slabost Ada.inoYa, zločin Kainův

pád Davidúv, statečnost Leonidova., moudrost
Sokratova? Není-li základem dnešnf geometrie
uč.:ni Euklidovo? Základem logiky učeni Aristo
telovo ? Nebylo-li vždycky pravdou, za všech dob
a rozmanitých výrobnich vztah(! a podmínek, že
každý zjev má svou pi'ičinu ?" � celek je větši
než jakákoliv jeho část ? Že je člověk za své činy
odpovědný ?
fesv dčUi jsme se. ž e nauka dialektického
materialismu je nesprávná. Přlstoupime nynf
k rozboru nejniternější podstaty marxismu učeni o filosofickém materialismu.

Materialistický názor je neudržitelný
Připomeňme si, že se křest'anstvl s materiali.$.
mem shoduje v tom, že naše myšlenka múže po
znávati svět, jaký je ve skutečnosti . Materiali.5mus však tvrdí, že svět je vyčerpán přfrodou
(hmotou) a že duch, který se na určitém stupni
pf'irodniho vývoje z hmoty vynořuje, je s touto
nerozlučně spojen. Je to tedy učeni, které popfrá
existenci Boha a nesmrtelnost duše.
Ne.chceme býti natolik škodolibí, abychom pro
ti materialismu použili - doslova � atomové pu
my, která materii (hmotu) dokonale rozbiji a
preměňuje ji v energll. Mohli bychom dokonce
vznésti protest proti názvu :tmaterialismus , ne
boť když nenf materie, tak nemúže být ani ma
terialistická filosofie, nanejvýš tak ještě filoso
fie ;)energetická4'. Kdo vl, snad se dočkáme 1 to
ho, že se bude skutečně říkati )dialektický ener
getismusc. Podsta� věci se tím ovšem neměnl.
Neboť v jádru této filosofie jest popiránf Boha.
Avšak v přlrodě je nepopiratelný řád. Existuji
zákony Newtonovy a Keplerovy, existuje Mendě
lejevova. tabulka prvko, a jsme též 1i.plně pře
•vědčenl, že když se postaveni slunce na oblo:>ie
neshoduje • našiuů bodinkam1, nikdo na celém

světě nezapochybuje o tom,
vinu na této ne•
srovnalosti nenese slunce, nýbri: hodinky. A kdy
by všechny chronometry světa, i ty nejpf-esnějši,
chtěly slunce ve dne a v noci hvé:!rly usvě<lčitt
z nesprávnosti, uvěřime přece
jenom slunci a
hvězdám. Pro č ? Nebo(' poznáváme v přirodě řAd..

Aviínk

-

nroire býti i'ád bez t>il.vodca ?

Neobraclm se s tímto argwnentem na filoso•
fické idealisty. Nebo.t' by mne nevrle odbyli, že

to, co pokládám za řád ve světě, je řádem pou:i:e
v mě mysli, a te beztoho nevím, jaký jen ten svět

ve skutečnosti. A co bych to tady vykládal, kdy.1
o tom již Hume a Kant napsali tlusté knihy, a p()
nich celA řada filosofU-ideali"stll, solip.!!istO, empl·
riokriticist� atd . .? Ale - mancistická filosofie

přece tvrdě

a vášnivě bojovala a bojuje s t!mto
filosofickým směrem. Pro marxistu je pravdou,

že poznáváme svět takovým, jakým je ve skuteě•
nosti. Existuje-li tedy řád v přírodě, musl jej pH„
znat1, neexistuje-li, odpoví negativně. Nesmí se

však

msntista

dmrolli.vati

spolu

$f;

stoupencem

Kantovým, že 1 když nějaký fád a Pfivodce ono·
ho existuje, stejně je pro nás nepoznatelný. Mar
xisti<:ký materialista nesm! proto couvati, kdy�
mu dokážeme nezvratně, že i'ád v přfrodě sku
tečně existuje. a pak bude ovšem povinen vyvo•
dltl ?. tohoto všechny dťi.sledky.
Pov!m o jedné přihodě. Mťlj známý č ekal na
louce na svého pí"itele. Byla mu dlouhá chvíle, a
začal si hráti s kameny leticimt na velké hro·
mádce. Položil jeden. kámen na určité místo, pal(
odpočítsl 5* krokťl a položil tam druhý kAmen.
Pak si počinal takto: pětapťllkrát dvě je jedenáct.
bez čtyř je sedm. I položil ttetí kámen v 7 kr<>-•

cích od prvního. Postupoval dále stejným .zpťiso
bem: sedmkrát dvě je čtmáct, •bez čtyř - deset.
Položil kámen ve vzdálenost! 10 kroldi. Pal! -

dvě je dva cet, bez čtyř - šestnáct.
ěestnAct1':rát dvě je 32. bez č tyř - 28. Nakonec
ood1žel následujiCí řadu; pn'Di kámen, druhf

desetkrát

J[I

v 5* krocich, pak: 'l ktokC!, lO, Hl, 28, o2, 100,
!96, 388 krok\'J.

Jak si takto hrál, ptlšel jeho přítel. Na otázku,
<Co jsou to za kameny, odpověděl mi�j známý hrdě,
že je uspořádal podle určitého matematického
principu. Avšak druhý houževnatě popiral, že by
takto ro"zestuvené kameny ukazovaly na záměr
nost v jejich uspořádáni a tvrdil, že je to jen čirá
náhoda. Prvni horlivě dokazoval, že tu je mate
matický princip a zaměrnost evidentni, druhý
však na to, že je to náhoda a basta. Mfij znamý
mu pak vynadal blázni),. Nemyslite, že to telll
druhý plně zasloužil ?
Tedy po-zor: je-U t>tf-edni vzdálenost zeměkoule
od !ilunce 10, pak je střední vzdálenost Merkura.
5V2, Venuše 7, Marta 16, pls.netoldt.!. 28, Jupitera.
112, Saturna 100, Urana 196, Neptun& 888! í'f.íkáte,
te je tam za Neptunem. ještě jedna planeta, Pl111to f Ano; a její střední vzdálenost od Slunoo je:
$88X2 = 776 - 4 = 772.
Co pravil královský žalmopě11e c ? >Blázen feld
w srdci svěm - neni Boha.�

Jedin ec

a

stát

Drželi jsme se a2l dosud přisně naukových hleo
(lisek pii rozboru dialektického materialisnru„ .Je
vša k naprosto pravda, že u většiny stoupenc\'J.
marxismu nerozhoduje tolik nauka, jako spíše
touha po Iepšlm, krásnějším a mravněj šim uspoa
tádání lidskě společnosti. Jsou přece socialisté,
kteti, ač neuznávají Marxovo učeni o nadhodnoa
tě a třidnim boji, v:;iznávajl socia.Jismus, jakožto
'dokonalou formu výrobních vztahť< a zároveň zá
ruku prci exlstenčni z.abezpečeni a duchovní roza
voj pracujiciho člověka. Zdórazňujeme proto znoa
'VU, že odmítáme námitky proti socialistickéml.11
fádu ze strany těch obbájcO liberalistických zlů

i'ádO, ktdí Mi my1>lí, te nadobrn poUraj!.
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mlld, kdyz mob<>u ť.lol<ázati. z� v ;iodalismu nebu·
de onoho labužnického blahobytu, onoho rozko.9·
nlckého a animálního štěstí, jimž tak oplývají ně�
která llčenf budoucího socialistického ráje (na
př. August Bebel v knize »:2ena a socialLmuat)
Jádro problému je jinde. J e v e vztahu jeďrnce ke
ppolel'inosti, státu.
Co je socialismus 'f SoclalJsmem nazýváme m
kové společenské zřfzeni, v němž jsou vše<Jh11y
wýrobsú zdroje a prostředky převedeny do ma
jetku !iltjj.tu a jsou spravovány státními úilldníky.
Toť jediná přiléhavá a naprosto vyčerpávajlcí de
finice socialismu. Z ní také vyplývá, že všlchnl
Qbčai1t: i:sucia.líslického i:slálu Jsou rovnez státniml
zaměstnanci, jako i ti, kteřl výrobnl zdroje a pro
středky spravuji. V socialistickém státě mťiže
každý občan nabýti majetek, sloužící bezprosti"ed·
ni spotřebě
životni potřeby, šatstvo, obytný
d\lm, nesmí se však státi majitelem výrobního

zařízení, jako na př. řemeslné diiny, zemčdělské
pO.dy, obchodní místnosti a pod. Vlastníkem všech
bez výjimky výrobnich zařizeni a prostředk(i je
stát. Stát zároveň rozhoduje o národní práci, te·
dy též o práci jednotlivcově. Je to zcela logický
dfisledek socialisace výrobních prostředkťi, nebol'
samo vlastnictvl výrobních zdrojfi a prostředkťl,
bez práva rozhodovati o národru práci, nemohlo
by zabezpečiti hladký a nerušený koloběh výro
by a distribuce statkfi. Stát se ta,k stává jediným
organisátorem, podnikatelem a živitelem jedlncf.I
a jejich rodin.
Ve fantastickém románu >První lidé na měsl�
ci-c; od Herberta Wellse je popsáno dokonalé spo
lečenské
zřízeni
selenitO.
Cobyvatelil Městce).
O každého jednotlivce je tam postaráno od koléb·
ky až do smrti. Všechna výrobní zařízeni jsou
tam v rukou státu a jsou spravována. dokonalý
,tni odborníky. Každý novorozený občan se pi'e
dem pflpravuje na u rčitou žlvotnf dráhu. Vědet>
kými methodaml se :>-jlšťuji jeho přirozené vlohy

u

schopno.st!, které se pak vypěstuji k nejvyllái
dosažitelné dokonalosti. Raždý je skvělým odbor
nHtem, všechnu hrubou práci konajf stroje. Sele-
;1;

nitě nejsou však bytosti podobné bezduchým ro-
bott'.un jak by se snad mohl někdo domnívati. Na
opak, jsou v nich vypěstěny též schopnosti vnf
mati a radovati se z kl'ásné hudby, literatury, dl·
vadelni hry a pod. Nejvyšší duševni rozkoš posky·
tuje však selenitť!m vědomi, že jejich práce je
pro stát nezbytná a že ve svén1 oboru vynikajf
vědomostmi a šťastnými nápady. Tak na pi'. ma
tematiko\·é jsou Plni nejčist!íi a nejkrásnějši ra
do.stí, když se jim podaří objeviti novou formul
ku �ebo rozf'ešiti nějakou dosud nei'ešenou mate
matickou funkci. Jelikož je v tomto státě výroba
znlechallÚ!OVána až do krajnosti, i<tává se často,
že velký počet selenitll je bez práce. Pak se tito
nezaměstnani na rozltaz vedoucích (třednikťl shro·
mťlžďujl v budovách, k tomu ťlčelu zvláště za.ti
itených, vybavených všim možným přepychem a
pohodlím. Tam obdrží každý takový občan uspá
va.ci injekci, a sp[ talt dlouho, a:l: bude jeho prá

ce zase tfeba. Ve spánku dostává zvláštni vyžl
'Vovaci tablety, které zároveň obsahuji neškodnou
sice, ale velmi tíčinnou dl'ogu, vyvolávajicí u spf
dho krásné, šťastné sny, v nichž vlastně pokm·
čuje ve svém obvy1tléín živote
poč{tá, skládá
operu čl symfonii, kresli strojové součástky atd,
Mdže tak spáti 1 rok nebo ještě déle. Jednoho
dne pak obdrži novou injekci, probudí se dokona
te svěží a zdrayý a jde

po své práci.

Není to ideálnf společnost? Vždyť je každý Ul.•

bezpečen,

:má zajištěnu existenci, práci, blahobyt,
by se odvážil tvrzeni, že

duševni požitky. Kdo

tato, po výtce socialistická společnost, zdstAla
9 něčem dlužná byť i jedinému obč.anu?
Pro<í se tedy,

ellee.IJ

býtl

milý čtenáři,

občanem

tohoto

hro:.ifš ? Proč

ne·

dokonalého stát u ?

é'Jr>YJ<'m té� ideál:Pi společnosti ? eožpak nechcd

l>S'ti :i:ab�peč�n po cely �1\ot, nt:chceš býti �'Po
kojen a šťasten ? Co ti v tom brání?
O<lpověď na tyto otázky dává nám vědomi naši
ltdské dOatojnostl, důstojnosti, vyplývajíc[ z ne-
amrtelnosti našl duše. Tato nesmrtelná duše
v ná3 bránl nám, abychom se rozplynu!i ve spo
lečnosti, abychom ztratili své já, svou individua
litu. :s.Spoleěnost, jak ji chápe sociallsmus, je ně
co úplně jiného, než jak ji liči J{řesťa.nská prav
da.� (�Quadragesimo anno.-&) Zájmy výrobnosti
pohlcuj[ v sociallstickém státě lidskou osobnost.
Citujeme dále »Quadragesimo anno«: »Neboť z té
okolnosti, že vhodnou dělbou pl"áce se tvol1 hos
podářské statky ús�J:něji, než když pracuji jed
n.otUvcl, rozptýleně každý sám pro sebe, vyvozu
jí socialisté, že hospodái·:,iký proces - a přihlíží
se jen k jeho pfedmětOm h ,n0lu': i n - nutně se
musí dlti společensky. •routo nutností prý Hd6
jsou vázáni, aby, pokud se týká výroby st:i um.
se zcela odevzdall a podf'ldili společnosti. Ba míti
co nejrozsáhlejš[ zásobu statkl1, které by slouži
ly přljemnostem tohoto života, se pokládá za ta.K
dťlle.žité, :le vyššl statky člověka, nev3jimajic ani
svobody, musi ustoupiti a třeba 1 býti pi'ineseny
v oběť potřebám co nejúspěšnějšl výroby st:i.tkú.
Tato ztráta lidské dťlstojnosti, jfž jest nutno
.se
podrobiti pf'l �zespolečenštěném< výrobním
'Procesu, snadno prý bude vyvážena. hojnosti stat
kťl společensky vyrobených, jichž se dostane jed•
notlivcťlm, aby :flch mohli podle své Iibovl'He po
Užfti ke zpříjemněni a zjemněni života. Spo?eě1 nost, Jak Bi ji ptedstavnje 80clalliimm, nelze si
• jedné struny 1nyslitl br,z vázanostl a donuco
váni �ibajicl do krajnosti a nemohla by bez
Dicb eóstovati.«
Zastává snad kte$ťansk! sociálnl nauka sta-

1

,

novisko, le jednotUvec má býti ve svém hospo•
dáfskěm počlnánl 6plně svobodným? - Napros•
to ne! Naopak, není snad důslednějšiho a nesm1·
ftf.t>blěj!Dio odp�rce hospodámkého llbP.ralismtL

.}. ,

a et právě l1tesťam1ká so1:íáJni nauka. .-stát se
nesmi pokládati jen za hlldače p-ráv a tádO, nýbrž
státní moc musí veške rým sv9m zákonodárstvim
a všemi zařizenimi snatiti se o to, aby j� z uspo
tádáni a zařízení státu samo sebou vyrt'lstalo bla
'l'lo Jak celku, tak jednotlivcfi.i:. (>Rerum nova·

rume ) . Nebo snad je křest'anstvi zásadně proti
zestátňování výrobnlch prostt edkťt?
Také ne.
»ViUiyť p rávem se ustluje o to, aby určité dt"Uhy
statkťa byly vyhrazeny státu, nebot' propiljčuji
vlast1úkům moc bk velikou, Jit.lcii nemůže býti
pfu.nána soukromým lidem, nemá-li býti ohrožen
ziÁje1n ceU..<1.« (>Quadrag. anno.<) Jest jasné, že
sociálnl nauka encyklik nezamítá ani rozsáhlé
p ostátněni výrobnich zdrojtl a prostf·edkll. Na
ptíklad znárodněni kllčového a velkého průmyslu
v naši osvobozené republice nikterak neodporuje
kfest'anskému ná:l:oru na společnost a nevyboCuje
z rámce sociáině refořmnich opatteni. Ktesťan
stvi poplrá pouze extrémy. Poplrá indivldualis·
mus a kolektivismus, jako ideologii, protože obě
tyto ideologie se vymykajl přirozenému mravní
m u í"ádu. A právě o zacllu�·ání řádu -jde v otá2.00
poměru mezi jedincem a stáicm. Nebot' kfest'aa
at\•i neni ani individualistické, ani kolektlvlstie•
ké, nýbrž personalliltické. Zdfira.zňuje svobodu je·
dince, ale v f·ádu. Zdfirazňuje též 'Práva státu rovněž v řádu. Avšak nikdy se nedá kf·est'anstvf
slouCl.ti s názorem, že se člověk narodil, aby byl
otrokem státu, že svatá a neporušitelná práva je
dince jsou ptežitkem a �e stát je ·všemocným pá
nem, jenž st s jedincem sml t:initi cokoliv, na
C.:em se usnese vládnouc( vrstva.

Křesťanský sociální reformismus
Chceme uskutečniti národní beztřídní spolell
nost, prostou všech protlkladtl a zájmových bojtl.
Tentýž c0 si vytkl marxismua. >Kdy� dva cht�jl
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totét, nem ti) totéž
My chceme dosáhnout! vy
tčeného dle cestou s::>ci::'llni politi y. Marxismus
ovšem neodmitá sociální politiku, avšak nevzdá
vá se též cesty sociálni revoluce, shledá-li, že
je toho tf·eba. V tom je zásadni rozdíl hledisek.
Sociálni politika ve světle kteslanské nauky
<> spoleůnost.i má odlišný význam a účel, než u so
cialistá Viděli jsme již, že podle marxistické doK
trmy je a zůstane společnost plnou protiv, anta
gonistickou, dokud nebudou všecky výrobnl pro

středky zespolečněny a nastolen nový řád socia
listický. Sociálni politika v pojet1 marxistickém
jest jen výrazem třidního boje uvMomělého prc
letariátu na jeho cestě k socialismu. Marxismus
neuznává pojmu »spravedlivá mzda«, neboť podle
Marxe je dělníkova mzda pouze tržni cenou jeho
práce, kdežto majitel výrobních prostf'edkl) při
svojuje sl též výsledek nadpráce dělnikovy, neza
placenou práci, tedy vykořisťuje námezdniho pra
covnika. Nemůže tedy sebevelkoI'ysejši socialni
politika llplně <>dstraniti třfdni a společenské roz
pory. Sociálni politika je pro marxisty pouhým
provisor1em, majfcfm jenom časově omezený vý
:.rnam. Ideálem pro ně stále zostává naprosté od
straněni soukromého vlastnictvi · nad výrobnimi
prostředky. Teprve potom zmizi také sociálni
protivy.
Naptotl tomu Jsme přesvědčent, fe cestou so

ciálních tefor·em lze b� zbytku odstra.nltl vše

chny společenské protiklady. Kde si toho budou
<>kolnostl a skutečné zájmy národni i státni vy
tadovati, je zcela správné zcspolečněni výrobnich
prostředkll, avšak nelze spatřovati v existenci
<>bširného sektoru soukromopodnikatelského vedle
<>bvodu kolektivniho podnikáni nijakou překážku
k uskutečněni harmonického směnného společen
stvi. Spravedlivá mzda, t. j. odstraněni vykoňsťo�
Váni pracujícího člověka, je pojein zcela reálný.
Je možno za předpokladu dobře řizené a dobře
uskut�čfiova.né Vf/Nb� & distribuce zabezpečiti

každému pracujiclrr..u jebo spravedliVý podil na
národnim koláči. Opakujeme přl teto příležitosti
znovu, že do souhrnu mezd započitáváme také
I zisky. S tohoto stanoviska mizí pak protiklad
mzda-zisk a tím též i třídní antagonismus.
Efesťanský sociální reformismus usiluje o to,
aby byla odsfraněna liberalistická libovťile za
městnavatelská, která snad byla na místě před
pul druhym stoletím, kdy kapitalistkké pionýr

stVi slavílo své prvni vttězné kroky, avšak neho
dí se do dnešní doby úžasného technického po

kroku. Třeba plně uplatňovati kťesfanské zása
dy o majetku, který má kromě individuá.lnf iunk

ce ještě i funlicí -společenskou. N'Utilo uskutečn:lti
pravou hospodářskou demokracii
čili zajistit{
pracujíeím vrstvám národa reáJnou úěast ve
správě hospodářsk-ého života aašelID státu. Nutno
dále pevné zajistiti existence všech pracujicfch,
aby se již nikdo nemohl .státi břlčkou konjuDktu
rámích výkyvó a hospodářských otřestl..
Bezprosth!doim ú.óelem kře5faeskě soclilDi po
litiky je tedy odproletarisováni pmletaziáhl. Ten
to požadavek jest org&Dickou s�ou �

skélw učení o lidsk<§ společnosti.
:-.&še doba je právem nazýváua dobou technic
ké revoluce. Eylo by však (!hybou domnívati se.

že

význam této

technické revoluce

spočívá

v'ý

hradně nebo hlavně v tom, že se .změnily pouze
výrobní methody a .že se lidstvu dostaly do vlast
nictví nové zdroje sHy. Význam moderní techni
ky jest jiný. Lze jej krátce furmuJovati větou:
7..e st&wviskB výrohnasti je probl&n chudoby pr-o
lillstvo Da\'i\dy ''Yřešeu. Pn spravedlivě a rOZ'..un
né organieaci naSeho směnného spGlečenstvi mu
že též i spravedlivý podíl každého pracujfoino
1 j�o roďmy znamenati hmotný blahobyt. Avšak
;!Jaše Bf)91ečenská zfizenl ziJstala, většinou pozadll

za tech!liclfou civllisacf naší doby. Je pr-0to tfoba.
uvésti v mravný eioula.d pokroky Věc!Y a teclmik.y
se
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úkoly ktesťanské soctáli:ú politiky se neome
Jruji na otázku odproletarisováni proletariátu. Je
tu ještě celá i'ada problémó. - ro:linná politika,
<>tázka biologického ozdravěni národa, práce žen,
bygiena práce a j. Pl'edevšim však je nutno vyře·
iliiti záktadni otázku našeho spole<Senského soa'.7-iti
- problém spravedlivé mzdy. Neboť tento pro·
blém je kličovým v sociálni politice dn ška Pak
již nebude nic státi v cestě k pokojné
'1aAeho směnného společenstvi v beztřidni a har
monickou společnost národni.
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