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Ú VO D O M

V dobe sociálnej prestavby ľudstva, v rám
ci tárodnom aj svetovom, katolícka verej
nosť, najmä akademická mládež, stále viac 
volá po základnej informácii o katolíckom 
stanovisku k premenám spoločenského živo
ta a hospodárskej sústavy.

V snahe poslúžiť tejto naliehavej potrebe 
podávam v prítomnom diele základnú infor
máciu o sociálnom živote a  jeho vývoji so 
stanoviska katolíckej sociálnej etiky.

Od dôb vydania encykliky Leva XIII. Re- 
rurti novarum je jasné, že katolícke stano
visko v náhľade na spoločenský poriadok sa 
nestotožňuje ani s individualizmom (kapita
lizmom) ani s kolektivizmom (socializmom), 
ale utvára vlastnú syntézu náuky a  života 
uprostred medzi týmito dejinnými proti
kladmi. Ona sa vinie ako základná línia aj 
celou encyklikou Pia XI. Quadragesimo an- 
no. Dotvoriť túto líniu vo všetkých sekto
roch spoločenského, hospodárskeho, aj du
chovného života je úlohou sociálnych hnutí, 
inšpirovaných katolíckymi sociólogmi.

Pre katolíckych sociologov problémy náro
dohospodárske a  sociálne nie sú len problé
mami technickými, prípadne len sociálne- 
štrukturálnymi; katolícky sociolog vychodí 
zo stanoviska, že každá slobodná činnosť



človeka, teda aj hospodárska, podlieha úpra
ve mravných noriem, teda je činnosťou, "kto
rú si musí všímať z podstaty kresťanskej 
duchovnosti a náboženského zamerania člo
veka na Boha. Takto katolícka sociálna syn
téza, tak v utváraní vedeckej spoločenskej 
sústavy ako a j v hodnotení dejinného vývoja, 
z podstaty svojej svetonáhľadnej orientácie, 
jednoznačne stojí na princípoch spolupráce 
duchovného a hmotného sveta, spolupráce 
osoby so spoločnosťou, spolupráce spoloč
nosti občianskej so spoločnosťou cirkevnou.
V tom je program novodobého pokresťan
čenia svetovej civilizácie.

V prvej časti podávam sústavný prehľad 
a zdôvodnenie katolíckeho stanoviska v zá
kladných sociálno-etických otázkach vše
obecne a v otázke vlastníctva a spoločenskej 
výmeny osobitne. V druhej časti podávam 
súhrnný prehľad dejinného vývoja rozličných 
sociálnych učení a sociálnych hnutí, s  oso
bitným zreteľom na prínos kat. Cirkvi.

Daj Boh, aby toto dielo prispelo k vyjas
neniu a  upevneniu týchto základných pred
pokladov kresťansky a  vôbec ľudsky správ
neho spoločenského poriadku.

S. H.



KRESŤANSKÝ 
SPOLOČENSKÝ PORIADOK

Do najbližšej budúcnosti ešte raz vám 
kladiem na srdce jednu úlohu, úlohu nábo
ženstva v sociálnych pomeroch. Najťažšia 
otázka, čo sa  a j pri všetkých zákonných 
ustanoveniach nerozriešila ešte ani v jednej 
štátnej forme, je s o c i á l n a  o t á z k a .

Lež privolávam vám prosebne a úpenlivo: 
Ukážme silu svojej Cirkvi, ako ju  uplatňovali 
mužovia starých čias, napr. sv. František 
Asiský, ktorý v dobrovoľnej chudobe daro
val svoj posledný oblek. . .

(Z reči biskupa V. E. Kettelera 
na kat. porade v Mohuči 4- októbra 1848.)



ZÁKLADNÉ POJMY

1. Štátna spoločnosť s a  utvára preto, aby Sociálna 
množstva ľudí, ktorí sa v nej soskupujú, bola otázka- 
zárukou a doplnkom životnej dostatočnosti, 
najmä nakoľko si sami nedostačujú, a preto 
k dostatočnosti živobytia sa potrebujú spo
jiť v spolupráci s druhými. Človek dosahuje 
totižto životnú dostatočnosť len v spoločen
skej vzájomnosti. To je oná vzájomnosť spo
ločného dobra, do ktorej každý prináša a 
z ktorej každý dostáva svoj podiel.

Kedykoľvek sa v spoločnosti vyskytuje 
stav, že veľký počet príslušníkov spoločnosti 
je natrvalo ohrozený v svojom živobytí, 
stáva sa otáznym, či táto spoločnosť plní 
a dosahuje cieľ, pre ktorý je tu. Otázna je 
sama spoločnosť v svojej existencii a v svo
jom základnom poslaní. Pretože príčina 
ohrozenosti živobytia v spleti spoločenského 
života nebýva na prvý pohľad zjavná a prie
zračná, ale je neraz zahalená složitou stav
bou spoločenského poriadku, odborným bá
daním treba hľadať príčiny spoločenského 
nesúladu a prostriedky nápravy. V tom je 
sociálna otázka. Sociálna otázka1 hľadá pod
statu a príčiny neporiadku, aj prostriedky 
nápravy v spoločnosti, keď sú v nej mnohí

i Viď: B i e d e r l a c k  S. I., Die soziale Frage,
F. Rauch, Innsbruck, 1907.



Sociálna
etika.

natrvalo, bez vlastnej viny, ohrozovaní v do
statočnosti živobytia.

2. Sociálna otázka2 je časťou sociálnej 
etiky. Sociálna etika je rozumová veda, 
ktorá ustaľuje dovolené a prikázané v oblasti 
vzťahov človeka k človeku, osoby k spoloč
nosti. Sociálna etika v celom svojom roz
sahu sa rozprestiera na dovolené a priká
zané v rodinnej spoločnosti, v súkromných 
záujmových spoločnostiach, v dokonalej pri
rodzenej spoločnosti, ktorou je štát, aj v ľud
stve ako celku (vzťahy medzištátne). Pro
striedkom etického poznávania je poznanie 
rozumové, nakoľko má za predmet dobro 
(praktický, činorodý rozum), takže z na
hliadania stavu vecí, prirodzených sklonov 
a povinných cieľov, robí závery o dovole- 
nosti a prikázanosti prostriedkov k cie
ľom.

Sociálna otázka je výsekom sociálnej 
etiky. Rozprestiera sa na určitý dejinný spo
ločenský stav, prebádava a popisuje nepo
riadok v danej spoločnosti, porovnáva ho so 
správnym obrazom spoločnosti, ako ho v ná
uke podáva sociálna etika lenže bez aplikácie 
na určité dejinné úseky. Sociálna otázka 
hľadá príčiny nesúladu skutočnosti s náuko
vým plánom spoločnosti a ustaľuje cestu,

® D r. J o h a n n  K l e i n h a p p l  S. L, Sozia- 
lethische Fragen, Innsbruck, 1938. — Synopsis 
praeTectionum ad usum DD. Auditorum tantum.



ako prejsť zo stavu neporiadku k správnemu 
poriadku eticky zladenej spoločnosti.

3. Sociálna otázka nie je teda len otázkou Sociologia. 
sociologickou, ale otázkou sociálne etickou,
a to aplikovanou na dejinný úsek spoločen
ského života. Sociologia je však celostným 
poznaním zjavov a zákonitostí ľudského spo
lužitia z jeho príčin a cieľov; je vedou o zo- 
spoločnení človeka, o medziľudskom dianí.
Je  teda vedou teoretickou, kým sociálna 
etika je vedou praktickou, určujúcou správ
nosť konania; a jeden jej výsek, sociálna 
otázka, je časovo-dejinnou aplikáciou sociál- 
no-etických zásad.

4. Predmetom sociálnych encyklík je so- Sociálne 
ciálna otázka. Teda predmet sociálne etický encykliky. 
v konkrétnej časovo-dejinnej aplikácii. Ale, 
pretože na správne riešenie sociálnej otázky 
(určenie podstaty neporiadku, príčin a pro
striedkov nápravy) sa predpokladá správny
obraz o spoločnosti, čiže správna sociologia 
a správna sociálna etika, pozadím všetkého 
sociálne etického rozboru a záverov pápež
ských sociálnych encyklík je správny obraz 
spoločnosti, ako ho črtá kresťanská sociál
na filozofia.

Sociálne encykliky sú úradným prejavom 
učiteľského úradu Cirkvi, jej najvyššieho 
miesta, Svätej Stolice, ktorá má vo veciach 
viery a mravov, a to mravov prirodzeného 
poriadku (prirodzená etika), aj poriadku nad-



Sústavný
prehľad
sociálnej
otázky.

prirodzeného (teologická morálka), pozitívne 
poverenie a najvyššiu autoritu, prevzatú od 
Boha cez Sprostredkovateľa medzi Bohom 
a ľuďmi, Ježiša Krista.

Učiteľský prejav Svätej Stolice v encykli- 
kách patrí k riadnemu učiteľskému úkonu 
rímskeho biskupa, nie k slávnostnému, aký 
je vtedy, keď pápež hovorí, vystrojený do
konalosťou neomylnosti. Jednako aj učenie 
encyklík zaväzuje veriacich vo svedomí, t. j. 
veriaci majú povinnosť vysloviť s ním ná
boženský súhlas a v svojom smýšľaní sa 
riadiť smernicami, vypovedanými v encykli- 
kách. Lež nie je to súhlas viery, ako pri 
slávnostných definíciách, ale súhlas so vše
obecnou učiteľskou autoritou Cirkvi, ktorý 
sa nejako odvádza od viery. Hoci tvrdenia 
encyklík nie sú metafyzicky isté, lebo im 
chýba definícia neomylnosti, jednako sú isté 
morálne, lebo sa opierajú o autoritu, kompe
tentnú vo svojom odbore. Encyklika vylu
čuje v najvyššej miere možnosť omylu (DTC 
V. 14—16).

5. Sociálne encykliky, hoci v pozadí pred
pokladajú istú vypracovanú sociálnu sústa
vu, samy ju nepredkladajú, ale upravujú 
mysle veriacich len vo všeobecnom rámci, 
na základe kresťanského učenia spoločen
ských mravov.5 Preto potrebujú, ako dopl
nok, sústavnú sociologiu a sústavnú sociálnu

5 Viď encykliku QA 48.



etiku, z ktorej sa  odvádzajú a ktorú zdoko
naľujú. Práve, že sa obmedzujú na všeobec
né hľadiská spoločenských mravov a ne
púšťajú sa do jednotlivých spletitých otázok 
sociálnej etiky alebo sociologie, ponechávajú 
sociologom dotvárať sústavu podľa základ
ných všeobecne platných noriem, a zároveň 
pripúšťajú, že sociálna náuka má ešte svoje 
nedopracované oblasti, ktoré encyklika ne
definuje. Teda v sporných a nevyjasnených 
otázkach neprikláňa sa ani k jednej z jestvu
júcich odlišných mienok, ale zotrváva v bez
pečnej vzdialenosti, najviac ak určuje nega
tívne normy a povzbudzuje odborníkov, aby 
usilovne pracovali ďalej (Quadr. anno, QA 
48). Takouto je najmä otázka stredného 
stanoviska práva a spravodlivosti uprostred 
medzi krajnosťami individualizmu a socia
lizmu.

V nasledujúcom zhustene podávame sú
stavný sociálno-etický prehľad riešenia so
ciálnej otázky, ktorý je predpokladom a zdo
konaleným doplnkom sociálnych encyklík.



PREDPOKLADY SOCIÁLNEJ OTÁZKY

Možnosť 
spoločen
skej dosta
točnosti 
človeka.

Závislosť.

6. Riešenie sociálnej otázky závisí od toho, 
či je v skutočnosti vôbec možný taký spo
ločenský stav, ktorý trvalo zabezpečuje vše
tkým členom danej spoločnosti dostatočnosť 
živobytia.6*9 No kladná odpoveď na túto 
otázku je už proste v tom, že spoločnosť 
sa práve preto a tak utvára, ako sa utvára, 
aby zabezpečila dostatočnosť všetkých; utvo
renie spoločnosti je totižto východiskom 
z osobnej nedostatočnosti jednotlivcov. Mož
nosť riešenia sociálnej otázky je vlastne 
možnosťou utvorenia dostatočnej spoločnosti. 
Veď preto sa spoločnosť vôbec utvára, aby 
zaručovala a uskutočňovala takúto dosta
točnosť.

7. Dostatočnosť živobytia závisí od prí
rody, ako podkladu živobytia (príroda), a 
od práce, ktorou si človek zaopatruje pro
striedky živobytia (šatstvo, stravu, bývanie, 
prostriedky na prácu, prostriedky na vzde
lanie . . . ) .  Ak sa má teda dostatočnosť živo
bytia natrvalo zabezpečiť, musí byť aj pod
klad trvalo dostatočným prameňom živo
bytia, aj ľudská práca musí byť trvalo do-

«-» Viď: g. H a t a l a ,  Etický základ prirodzenej 
hospodárskej sústavy, Verbum, ÍL, 4—5, s. 196—200.



statočne účinná v získavaní prostriedkov 
živobytia. Preto nemožno utvoriť dostatočnú 
spoločnosť na takom mieste zemegule, ktoré 
je neproduktívne alebo trvalo nedostatočne 
produktívne. Tak isto nemôžu utvoriť spo
ločnosť ľudia, ktorí aj pri dostatočnom bo
hatstve zeme, prírody, svojou osobnou nedo
statočnosťou neutvoria dostatočné prostried
ky živobytia.

8. Ako život človeka je rozvinutý v čase, zákoni- 
tak aj obstarávanie prostriedkov živobytia tosť- 
je proces, rozvinutý v čase. Dostatočnosť 
živobytia musí byť trvalá tak, ako je trvalý
život človeka. To značí, že musia byť nejaké 
kritériá, podľa ktorých sa dá bezpečne ustá
liť, či je dostatočnosť prírodných bohatstiev 
aj činnosti ľudskej práce trvalo dostatočná, 
alebo nie. Toto ustaľujú zákony prírody, aj 
zákony ľudského pôsobenia. Zákon je trvalý 
spôsob konania. Jeho základom musí byť 
nejaká trvalá povaha veci, prirodzená nevy
hnutnosť podmetu, ktorý učinkuje (príroda, 
človek, spoločnosť).

9. Takáto zákonitosť jestvuje, v prírode zákonitosť 
aj u človeka. Nie je síce vždycky jednoznač- dyna-
ná, nedosahuje vždy rovnakú mieru účinku ^ ^ j cká 
v tom istom druhu, ale zas pri určitých pred
pokladoch nevybočuje z ustáleného rámca 
pôsobnosti. V priemere sa aj príroda aj člo
vek správajú zákonito. Takáto zákonitosť 
v priemere sa  volá zákonitosťou štatistickou.



Proti tomu zákonitosť, rovnako platná v kaž
dom jednotlivom prípade, sa volá zákonito
sťou dynamickou.

Zákonitosť je v prírode. Napr.: teleso, 
pustené z ruky, padá k zemi procesom, kto
rého poloha a stav sa dá presne merať v kaž
dej chvíli, padá zákonitosťou voľného pádu, 
ktorý je zákonom dynamickým. Naproti to
mu: taká pravidelnosť, že pšeničný klas má 
priemerne 25 zŕn, je zákonom štatistickým.

Zákonitosť je u človeka, a to v jeho bio
tickom vystrojení, aj v slobodnom rozhodo
vaní. Táto zákonitosť je prevažne štatistická. 
Napr.: primeraná nosnosť dospelého človeka 
je 20 kgm; to značí, že za sekundu zdvihne 
do výšky jedného metra 20 kg. Alebo: hos
podáriaci človek sa riadi výnosovým prin
cípom; t. j. usiluje sa dosiahnuť najväčší 
možný osoh pri najmenšom vydaní pracov
ných výloh. Je  pravda, pôsobnosť človeka, 
podliehajúca slobodnému rozhodovaniu, je 
nie poznačená takou nevyhnutnosťou, ako 
dianie prírody, riadenej nevyhnutnosťou, 
lenže jednako slobodné rozhodnutie človeka, 
keď má závažné pohnútky, upevňuje sa 
v pravidelnosti konania. Takou závažnou po
hnútkou je vôľa zachovať sa  pri živote a pri
merane sa rozvinúť, čo takrečeno pudovo 
účinkuje na človeka, aby sa staral o živo
bytie čím najrozumnejšie, t. j. s čím naj
menšími výlohami dosahoval najväčší možný



osoh. Pudové motivovanie ešte upevňuje 
mravným rozhodnutím, keď sa človek roz
hoduje v konaní nielen ako by z prírodnej 
nútenosti, ale keď rozumie, prečo koná tak, 
ako koná, a keď vedome a dobrovoľne za
pája svoje účinkovanie v záujme vlastného 
aj verejného blahobytu do poriadku cieľov, 
v ktorom je stvorený. Pudoví a mravní čini
telia spôsobujú u človeka, že jeho činnosť 
je ozajstne činnosťou zákonitou, a hoci je 
to zásadne štatistická zákonitosť, jednako 
zužuje interval pôsobnosti a dosahuje tak
rečeno zákonitosť dynamickú (pórov. A. Gat- 
terer, Das Problém des statistischen Natur- 
gesetzes, Innsbruck, F. Rauch, 1924.)

10. Možnosť spoločenskej dostatočnosti Hmotné 
závisí teda od toho, či sa na určitom území Pred_ 
prírody, s určitým množstvom ľudí podarí poklady' 
sostaviť zákonitosť prírody a daného množ
stva ľudí, ktoré tam chce žiť, tak, že pre 
zúčastnených zaručí trvalú dostatočnosť ži
vobytia. Tieto predpoklady sú so strany prí
rody splnené, alebo sa aspoň dajú vyvoliť
tak, že budú splnené. Neúrodné a neobývané 
plochy zeme ostávajú nezaľudnené (ľadové 
moria). V civilizovanom svete je dostatok 
prostriedkov na ustálenie hmotnej dostatoč
nosti ľudského živobytia na danom úseku 
prírody.

11. Aj pri dostatočnosti a hojnosti prírody 
jednotlivec sám si nedostačuje v hmotnom



Zásadná
nedosta
točnosť
jednot
livca.

Človek je 
tvor spo
ločenský 
od prírody.

ohľade v živobytí. Nielen v detskom veku, 
kým sa druhí starajú o ochranu, pestovanie 
a rozvoj jeho života, ale aj neskôr, keď 
dôjde k vlastnému účinkovaniu a uvažova
niu, si sám nedostačuje. Človek má veľa roz
manitých potrieb. A čas na výrobu rozma
nitých prostriedkov živobytia, podľa rozma
nitosti potrieb, je ohraničený. Aj vzdelanie, 
potrebné k výrobe rozličných prostriedkov, 
má jednotlivec ohraničené, nedostatočné. Keď 
by si mal sám človek jednotlive vyrábať 
všetko, čo potrebuje, všetko to rozmanité, 
bez čoho neobstojí, postavený vo svete, ne- 
dostačil by si, lebo čas požadovanej výroby 
by prevyšoval čas ukojenej spotreby. Keby 
si človek sám mal pripravovať aj pokrm, aj 
bývanie, aj nástroje práce, aj šatstvo, aj 
prostriedky vzdelania a duchovného rastenia, 
nebol by si dostatočný.

12. Človek však môže zmôcť túto osobnú 
nedostatočnosť, keď sa spojí s druhými, a 
keď si s nimi podelí starosť o spoločné po
treby tak, že sa jeden venuje napr. starosti 
o stravu, iný o bývanie, tretí o prostriedky 
práce, štvrtý o zdravie, piaty o vzdelanie, 
šiesty o šatstvo, a tak podobne. Pri takomto 
podelení starostí o mnohostranné ľudské po
treby jednotlivci ľahko zaokryjú nielen svoju 
osobnú potrebu v odvetví, ktorému sa ve
nujú, ale obslúžia aj potreby iných, ostat
ných z okolia, s  ktorými spolužijú. A takto



spoločne sú si už všetci dostatoční vo svojich 
potrebách, v ktorých sú ako jednotlivci ne
dostatoční. Vzájomnou výmenou plodov prá
ce v podelených odvetviach (špecializovanej 
práci) sa dosahuje dostatočnosť všetkých 
v živobytí. Podelenie výrobnej práce na špe
cializované odvetvia výroby je nevyhnutným 
predpokladom dostatočnosti človeka v živo
bytí, lebo jednotlivec si sám od prírody nedo
stačuje. Človek nevyhnutne musí žiť v spo
ločnosti, je od prírody spoločenský tvor.12

12 ^Človekovi je prirodzené, že je spoločenský 
a občiansky tvor, žijúci v množstve, ešte viac než 
iné tvory; to dokazuje prirodzená nevyhnutnosť. 
Iným živočíchom príroda pripravila pokrm, kožu
šinu ako odev, na ochranu zuby, rohy, pazúry, alebo 
aspoň nohy na útek. Lež človek ani jednou z týchto 
vecí nie je vystrojený od prírody, ale miesto toho 
bol mu daný rozum, ktorým si to všetko môže 
pripraviť prácou svojich rúk; to všetko nestačí pri
praviť jeden, lebo jeden človek vo všeobecnosti ne
dokáže dostatočne vyžiť. Je  teda prirodzené, keď 
človek žije v spoločnosti mnohých. — Ba ešte viac. 
Iným živočíchom je vrodený pud (industria) na 
všetko to, čo je užitočné a škodlivé. Lež človek 
veci, potrebné k svojmu životu, prirodzene poznáva 
len vo všeobecnosti, akosi len natoľko, že zo vše
obecných zásad môže dôjsť k poznaniu jednotlivých, 
ktoré sú potrebné pre ľudský život. A nie je možné, 
aby jeden človek svojím rozumom prišiel na to 
všetko. Teda pre človeka je nevyhnutné, aby žil 
v spoločnosti, aby jeden napomáhal druhého a aby 
si rozdelili robotu, jeden sa  zaoberal lekárstvom, 
iný s iným a podobne. Toto sa  najjasnejšie po
tvrdzuje tým, že človek používa reč, pomocou kto
rej môže Iným celkom vyjadriť svoj pochop. Teda 
človek obcuje s  druhým viac než akýkoľvek iný 
živý tvor.« (S, T h o m a s  Aq., De regimine prm- 
oipum ad Beffem O y pri, I. 1.)
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To teda značí, že spoločne nehospodári a 
výrobky vlastnej ruky nevymieňa len preto, 
že ich takto ľahšie dosiahne, ale preto, že 
by ich všetky, ktoré potrebuje, sám vôbec 
nedosiahol. Nejde o väčšiu alebo menšiu vý
hodnosť v dostatočnosti, ale o dostatočnosť 
samu.

13. Človek sa neuspokojuje len dosiahnu
tím dostatočnosti živobytia, ale má trvalú 
snahu zlepšiť podmienky svojho živobytia. 
Usiluje sa utvárať spôsob zaopatrovania pro
striedkov živobytia tak, aby pri najmenších 
možných vlastných útratách dosiahol čím 
najviac hľadaných prostriedkov. Táto zásada 
sa volá ekonomický princíp (aj racionálny 
alebo výnosový princíp).

Ekonomický princíp sa uplatňuje v orga
nizovaní výroby jednotlivca. Človek sa usi
luje tak zariaďovať výrobu hľadaných pro
striedkov, aby vynaložil čím najmenej času 
a námahy zo svojej osobnej zásoby. Na to 
si prispôsobuje veci prírody, keď ich upotre- 
buje ako nástroj práce. Na to si volí taký 
postup výroby, aby čím najmenej utrácal. 
Racionalizuje výrobu, t. j. zariaďuje sa po
dľa rozumu, zjednodušuje a uľahčuje. Racio
nalizácia je v službe človeka.

Ekonomický princíp sa  uplatňuje aj pri 
voľbe odvetvia práce. Isté odvetvie práce 
prislúcha tomu, ktorý sa  v ňom najvýhod
nejšie uplatňuje* Spoločnosť, v ktorej je 

t



každý člen na svojom mieste, na ktorom naj
hospodárnejšie pracuje, je utvorená podľa 
požiadaviek ekonomického princípu.

Ekonomický princíp sa uplatňuje pri roz- 
miesťovaní odvetví práce. Isté zamestnanie, 
výroba, sa vykonáva na takom mieste, kde 
má pre výnos najlepšie podmienky. Výhoda 
práce nezávisí len od pracujúceho, ale aj od 
podkladu, na ktorom sa pracuje. Ekonomický 
princíp požaduje čím najhospodárnejšie roz
miestenie výroby.

14. Trvalé zlepšenie výroby, či už zvýše- Hospo- 
ním plodnosti prírody alebo zlepšením ná- dársky 
strojov výroby, alebo zlepšením postupu vý- Pokrok- 
roby, má za následok skrátenie výrobného 
času, potrebného pri tom istom množstve 
výrobkov. Toto trvalé zlepšenie sa deje buď- 
to náhodilým vynálezom, ale aj zámerným 
pokusníctvom a bádaním. Aj v jednom aj 
v druhom prípade sa spotrebuje istý pra
covný čas a vecné výlohy, či na vyhotovenie 
vynájdeného nástroja alebo na prebudovanie 
doterajšieho spôsobu výroby na nový spô
sob. Tento čas a vecné výlohy samy nepro
dukujú nové výrobky, ale pripravujú trvalý 
zlepšený postup výroby. Aby sa toto zlep
šenie mohlo previesť, predpokladá sa, že do
tyčný človek má odloženú zásobu životných 
prostriedkov na čas, cez ktorý trvá výroba 
vynájdeného nástroja, alebo cez ktorý pre
tvára doterajší spôsob výroby na nový, vý-



Záver.

hodnejší. Táto zásoba, tento dispozičný fond 
v službe hospodárskeho napredovania sa nedá 
odmyslieť z hospodárskeho vývoja, lebo hos
podárstvo zo svojho pochopu sa riadi eko
nomickým princípom. Kto má zásobu pro
striedkov živobytia, môže hľadať výhodnej
šie spôsoby výroby, a potom preradiť výrobu 
podľa svojho vynálezu. Kto má zásobu, môže 
investovať do zlepšenia svojho hospodárstva. 
Ako príroda a ľudská práca sú predpokla
dom dostatočnosti živobytia, tak zas zásoba 
je predpokladom napredovania hospodárske
ho procesu a zvyšovania úrovne živobytia.

15. Vystrojením prírody, aj človeka, žijú
ceho a pracujúceho v spoločnosti, je daná 
možnosť spoločenskej dostatočnosti určitého 
množstva. Poznáva sa zo zákonitosti prírod
ného a ľudského diania. Dostatočnosť sa dá 
nielen dosiahnuť, udržať, ale aj zlepšovať, a to 
racionálnym utváraním výrobného procesu.

Ak je teda v niektorej spoločnosti táto do
statočnosť porušená, podľa prírodnej zákoni
tosti treba zistiť dostatočnosť prírody, podľa 
biologickej a antropologickej zákonitosti zas 
dostatočnosť spoločensky členenej ľudskej 
práce, a podľa ekonomického princípu treba 
prebádať hospodárnosť spoločenskej sústavy. 
Ak z nich plynie dostatočnosť, v danej spo
ločnosti musí jestvovať východisko k trvalé
mu riešeniu spoločenského poriadku. Sociál
na otázka má hmotný podklad riešenia.



ZÁKLADNÉ PRINCÍPY 
SPOLOČENSKEJ SÚSTAVY

16. Spoločnosť je trvalá jednota viacerých Spoioč- 
pre spoločný cieľ.16 Cieľ a rozhodnutie via- nosť- 
cerých patriť pospolu pri dosahovaní cieľa 
spája predtým oddelených jednotlivcov v jed
notu, v celok. To je základ spoločnosti ako 
celku, v jeho jestvovaní, v bytí. Cieľ sa do
sahuje radom skutkov a trvalé dosahovanie

i6 Sv. Tomáš definuje štát, keď definuje obec 
(civitas), lebo v jeho terminológii sa  obec stotož
ňuje s naším pojatím štátu. Hovori: »Obec je množ
stvo ľudí, sdruženýeh v jednom spoločenskom 
sväzku« (De reg. princ., IV, 2). Podobne o štáte 
platí výmer: »Ľud je zástup (coetus) množstva, 
spojený právnym súhlasom a vzájomnou užitoč
nosťou* (communio utilitatis 1, 2, q. 105, a. 2).

O nevyhnutnosti spoločenskej autority hovori: 
^Spoločenský život mnohých je nie možný, ak je 
nie niekto vedúcim, ktorý by mal pred očami spo
ločné dobro; mnohí totižto sami od seba idú za 
mnohými vecami, ale jednotlivec za jednou.*  (S. Th.
1, q. 96, a. 4.) »Pri množstve ľudí totižto, z kto
rých každý ide za tým, čo je jemu vhodné, množ
stvo by sa roztrieštilo v rozličných smeroch, keby 
nebolo niekoho, ktorý by sa staral o to, čo sa  vzťa
huje na dobro množstva, ako aj ľudské telo a  telo 
akéhokoľvek živočícha by sa  rozpadlo (defleret), 
keby nebola v tele nejaká sila, riadiaca celok, ktorá 
smeruje k všeobecnému dobru všetkých údov. Teda 
treba, aby okrem toho, čo hýbe každého k jeho 
vlastnému dobru, bolo niečo, čo hýbe mnohých 
k všeobecnému dobru. Preto vo všetkých veciach, 
ktoré sú určené na jedno, nachodí sa  niečo, čo 
riadi druhé. Teda každé množstvo musí mať niečo,
Sa ho riadi.* (De reg. princ. I, 1.)
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cieľa sa uskutočňuje trvalým radom skut
kov, zameraných na cieľ.

A pretože jednotlivci, hoci idú za tým 
istým cieľom, nevolia vždy rovnakú cestu, 
rovnaké prostriedky, aby spoločnosť dosa
hovala cieľ jednotne, aby bola sjednotená 
nielen v bytí, ale aj v konaní, musí byť 
v spoločnosti nejaký riadiaci činiteľ, ktorý 
ustaľuje jednotnú cestu, jednotné prostried
ky. Tento riadiaci činiteľ, to je spoločenská 
nadvážnosť, autorita. V každej spoločnosti 
musí byť autorita, čiže právo účinne riadiť 
k cieľu všetky údy danej spoločnosti. Nosi
teľom autority býva člen spoločnosti, alebo 
sbor, vybraný zo spoločnosti.

Spoločnosti dáva smysel cieľ, pre ktorý sa 
utvára. Cieľ, to je základná norma, ktorá 
rozhoduje o celom spôsobe utvárania spo
ločnosti, v jej bytí aj konaní. Putom trva
lého sväzku spoločnosti je vzájomnosť práv 
a povinností, ktoré sú medzi členmi spoloč
nosti. Účinným princípom jestvovania neja
kej spoločnosti u tých, čo utvárajú spoloč
nosť, je rozhodnutie patriť spolu.

17. Práva a povinnosti, ktoré sú medzi 
členmi, pomer k autorite, vnútorná aj von
kajšia pôsobnosť spoločnosti nie sú náhodilé, 
ale pravidelné alebo zákonité. Táto zákoni
tosť vnútorných vzťahov spoločnosti tvorí 
celok. To je sústava spoločnosti. Všetka zá
konitosť sa  odvádza od povahy cieľa, od po-



vahy sdružených a od právneho sväzku, 
ktorý ich spája do trvalej záväznej jednoty.
Sjednotená zákonitosť bytia a konania spo
ločnosti má vždy niekoľko základných cha
rakteristických, dostatočne jednoduchých 
smerníc, základných črt, okolo ktorých sa 
potom rozvíja celá stavba sústavy a pôsob
nosti spoločnosti. Takými sú najprv: cieľ, 
právny sväzok, množstvo tých, čo sa sdru- 
žujú, rozhodnutie vôle patriť spolu. To sú 
najpôvodnejšie základy spoločnosti.

18. Z týchto možno potom odviesť viaceré Základné 
zásady spoločenského bytia a pôsobnosti, princípy, 
ktoré majú obsiahlu platnosť, z ktorých veľa 
vyplýva, a preto vhodne napomáhajú rozo
berať rozličné položenia spoločnosti, posú
diť nedostatky alebo utvárať rozličné nové
stavy spoločnosti v záujme dosahovania po
staveného cieľa. Tie smernice nazývame prin
cípmi, pretože od nich, ako z nejakého po
čiatku (principium — počiatok), sa odvádza 
to, čo je ďalšie. Medzi základné princípy spo
ločnosti zaraďujeme: princíp racionálny, 
princíp morálny, princíp právny, princíp so
ciálnej lásky, princíp ústrojnosti a princíp 
integrálny.

19. P r i n c í p  r a c i o n á l n y .  Keďže Princíp 
spoločnosť sa utvára pre nejaký záujem racionálny, 
človeka, pre nejaký rozvoj jeho osobnosti,
s tým sa shoduje vývod, že spoločnosť vo 
svojom bytí a j konaní musí byť v shode so
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samým človekom. Lež shodnosť s človekom 
znamená predovšetkým shodnosť s  jeho 
živým vedomím a rozumovou povahou.19 
Preto sa kladie, ako základný princíp spolo
čenského poriadku, že spoločnosť musí byť 
a konať podľa zásad rozumovej povahy člo
veka. Ale rozumovú povahu človeka určujú 
základné zákony rozumovej pôsobnosti. Tie 
sú: pravdivosť, odôvodnenosť a životná ce
listvosť poznania. S tým súvisia logické prin
cípy identity (prípadne kontradikcie), dosta
točného dôvodu (prípadne kauzality) a noe- 
tieko-ontický princíp jednoty mysliaceho 
subjektu s mysleným objektom.

Pravdivosť, to značí, že človek berie za 
mieru skutočnosti shodu svojej myšlienky 
s vecou; pravdivosť je predpokladom reál
neho plánovania, lebo len vtedy je výsledok 
vnútorného myšlienkového kombinovania 
v živote uskutočniteľný, keď myšlienky, 
ktoré tvoria základ plánovania, boly skutoč
né, pravdivé. Odôvodnenosť najprv rozširuje 
poznanie veci vzťahom k činiteľovi, od kto
rého závisí (ktorý je jej dôvodom), a potom 
aj pre samého mysliaceho znamená pravidlo 
plánovania a konania, keď dáva veci do vzá
jomného vzťahu; odôvodnenosť znamená, že 
človek v plánovaní zachováva správnu pri
meranosť prostriedkov k cieľu, lebo od pro-

i9 Porov. pozn. 20. Sv. Tomáš vysvetľuje mrav
nosť rozumovosťo'u ľudskej prírody.



striedkov závisí dosahovanie cieľa; správna 
primeranosť prostriedkov k cieľu znamená 
však rozumné využitie celých prostriedkov 
v záujme cieľa. Takto teda odôvodnenosť má 
dvojitý rozmer: rozmer kauzálny, čo značí, 
že vec, ktorá je tu, závisí od niečoho, čo 
je pred ňou; potom rozmer teleologický, čo 
značí, že vec, ktorú upotrebujem, zameriavam 
na to, čo chcem s ňou dosiahnuť; dôvodom, 
že vec je tu, je vec, ktorá je pred ňou; dô
vodom, že vec upotrebúvam tak, ako ju 
upotrebúvam, je cieľ, ktorý mám pred sebou.
Konečne životná celistvosť značí, že myslené Celistvosť, 
obsahy súvisia spolu v súčasnosti (simul
tánne), aj za sebou v časovej postupnosti 
(sukcesívne); a moment životnej celistvosti 
znamená ďalej, že plánovanie človeka navo
nok plodí celistvé štruktúry, ústrojne sraste- 
né a nepretržite rastúce; ich praktická pev
nosť je tým väčšia, čím pravdivejšie sú myš
lienky, na ktorých základe sa  deje plánovanie.

Pravdivosť aj celistvosť sú akosi obsiah- Princíp 
nuté, ako v koreni, v odôvodnenosti, podobne dost- 
ako princíp identity a nerozdielnosti bytia dôvodu- 
sú obsiahnuté v princípe dostatočného dôvo
du; takže súhrnným princípom rozumovosti 
ľudskej povahy je princíp dostatočného dô
vodu. On hovorí, že všetko, čo je alebo za
čína, má svoj dôvod, prečo je alebo začína 
a prečo je alebo začína takto, ako je alebo 
začína. To znamená dvoje: najprv, že všetko,



Odveta,

čo je, súvisí v rozmere »odkiaľ — kam« 
s niečím iným v celom svojom bytí, v byt- 
nosti aj konaní (spojenosť v jednote), potom 
to znamená, že ten súvis je nie ľubovoľný, 
ale len natoľko, nakoľko je potrebný, lebo 
čo je navyše, je mimo súvisu. To značí, že 
taký súvis je minimálny. Ľudské myslenie, 
riadiace sa princípom dostatočného dôvodu, 
je myslenie podľa miery minima, čiže mysle
nie ekonomické, hospodárne. Má teda trvalý 
sklon zjednodušovať, všetko pospájať v jed
notu, v celok. Je  to myslenie integračné, 
sceľujúce. A stojí na základni pravdivosti, 
vecnosti, reality. Je to myslenie realistické.

Nezachovanie princípu ľudského rozumo
vého myslenia (princípu racionálnosti) má za 
následok isté zauzlenie položenia, nahroma
denie zbytočných vecí, a tým poškodenie 
skrze nadmierne výlohy. To je následok od
klonu od zákona rozumovej povahy človeka: 
poškodenie osoby a spoločnosti. Môže byť 
rozličnej veľkosti, podľa veľkosti odklonu. 
Môže stíhať človeka na zdraví, na živobytí 
alebo sťažovať mu životné pohodlie. Naopak, 
dôsledné uplatňovanie princípu racionálnosti 
sa prejavuje v stupňovaní pohodlia, v upev
není živobytia, v zabezpečení osobnej pev
nosti (zdravia a existencie). V tom je pri
rodzená (z povahy veci) odveta zachová
vania, alebo nezachovávania princípu racio
nálnosti v živote.



Preto v spoločnosti z povahy veci samej 
platí ako princíp rozumovosti: rozumový po
riadok je pre všetkých riadiacim princípom 
ľudského života.

20. P r i n c í p  m o r á l n y .  Kým racio- Princíp 
nálny princíp riadi život človeka cez ľudské morálny- 
poznanie, pričom mu dáva a zaručuje čím 
najvýhodnejšie postavenie a priebeh, princíp 
morálny sa vzťahuje na ľudskú vôľu a vy- 
strojuje ju k správnej činnosti.20

20 »Ako bytno je prvé, Co prichodí do úvahy pri 
akomkoľvek pochopovaní, tak dobro je prvé, čo 
prichodí pri chápaní praktického rozumu, ktorý 
smeruje k skutku. Všetko, čo je činné, je činné 
pre cieľ, ktorý má povahu dobra. Prvý princíp zá
kona je teda: dobro treba robiť, zlu sa  treba vy
hýbať; na tomto sa  zakladajú všetky príkazy pri
rodzeného zákona. . .  všetko to, na čo má človek 
prirodzený sklon, rozum od prírody chápe ako dobro 
a podľa toho ako veci, ktoré treba dosiahnuť skut
kom. — Poriadok prirodzených prikázaní sa  teda 
odvádza od poriadku prirodzených sklonov. A to 
po prvé má sklon na sebazachovanie podľa svojej 
prírody; podľa toho sklonu patrí k prirodzenému 
zákonu to, čím sa  život ľudský zachováva alebo 
poškodzovaním prekáža. Po druhé človek sa  prikláňa 
k niektorým veciam, ktoré stoja bližšie jeho svoj- 
tvarovej (špecifickej) prírode, ako je spolunažívanie 
muža so ženou, vychovávanie detí a  podobné. V tých 
dvoch sa človek účastí s inými živočíchmi. Po tretie 
sa  človek skláňa na dobro, zodpovedajúce prírode 
rozumu, ktorá je jemu vlastnou; ako človek, má pri
rodzený sklon poznať pravdu a žiť v spoločnosti; 
podľa toho k prirodzenému zákonu patrí to, čo sa  
vzťahuje na také sklony.« (S. Th. 1—2, q 94, a. 2.)

Na základe toho je jasné, že mravné skutky sú 
poslušné rozumu. »Tie skutky sa vlastne volajú ľud
skými, ktoré pochádzajú z rozvážnej vôle* (1—2, q.
1. a. X). j. Rozum totižto je pôvodcom ľudských a 
mravných úkonov* (S. Th. 1—2, q 19, a. 1. ad 3).
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Ľudský skutok je viac než len racionálna, 
rozumová danosť, utvorená podľa požiadavky 
hospodárnosti, celistvosti a vecnosti mysle
nia; je uskutočnením tohto rozumového ob
sahu človekom. Racionálny princíp požaduje, 
aby pri tomto uskutočňovaní rozumového 
obsahu nič neubudlo z jeho racionálnosti; 
môže len pribudnúť. Ľudský skutok musí byť 
racionálny. Racionálnosť ľudskej činnosti 
znamená zladenosť konania s mysľou, ľud
skej činnosti s rozumovou povahou ľudskej

»Prvým pôvodcom všetkých ľudských činností je 
rozum« (1b. q. 58, a. 2). A o súvise ľudských skut
kov s mravnými skutkami hovorí: » . . .  ľudské mravy 
sa  rozumejú vzhľadom k rozumu, ktorý je vlastným 
pôvodcom ľudských skutkov, tie mravy sa  volajú 
dobré, ktoré sú v shode s rozumom; a zlé tie, ktoré 
sú v neshode s rozumom. Lenže ako každý úsudok 
bádacieho rozumu vychádza z prirodzeného pozna
nia prvých zásad, tak isto každý súd praktického 
rozumu vychádza z niektorých zásad prirodzene po
znaných, ako sa  povedalo hore, a z tých možno roz
lične postupovať k usudzovaniu o rozličných veciach. 
Sú totižto v ľudských úkonoch niektoré tak zjavné, 
že ich možno schváliť alebo zamietnuť z tých vše
obecných a prvých zásad. Ale niektoré sú také, že 
na posúdenie sa  vyžaduje veľké pozorovanie mno
hých okolností, ktoré nevie každý starostlivo pozo
rovať, lež iba múdri; ako pozorovať osobitné závery 
nepatrí všetkým, ale len filozofom. Niektoré sú zase 
také, že na ich posúdenie človek potrebuje pomoc 
božského poučenia, ako vo veciach viery.

Z toho je jasné, že všetky mravné príkazy musia 
nevyhnutne patriť do prirodzeného zákona: pretože 
mravné príkazy sa  týkajú toho, čo patrí k dobrým 
mravom, a  ony sú takými, lebo sa shodujú s roz
umom, všetko ľudské usudzovanie plynie nejako 
z prirodzeného rozumu. Ale nie rovnako. Sú totižto 
niektoré, o ktorých konaní alebo nekonaní usudzuje



bytosti, konania so zákonom bytia. To zna
mená srastenosť a jednotu činnosti s účin
kujúcou osobou. Ľudský skutok sa takto 
ekonomicky vylaďuje rozumovosťou svojho 
obsahu.

Aj keď je ľudský skutok prejavom človeka Osobný 
navonok, jednako na druhej strane celý, ako skutok, 
je, je srastený so subjektom, ktorý ho nosí 
a zapríčiňuje. Je  teda celou svojou skutočno
sťou danosť osobná. Osobná stránka a po
vaha ľudskej činnosti znamená najprv zako-

hneď sám prirodzený rozum každého človeka, ako:
»Cti otca svojho i matku svoju«, a: ^Nezabiješ; 
nepokradneš*. A takéto pochodia výlučne z priro
dzeného zákona. — Lež sú niektoré, na ktorých 
zachovávanie usudzujú mudrci jemnejším pozoro
vaním rozumu. A tie sú také z prirodzeného záko
na, že potrebujú vyučovanie, ktorým múdrejší po
učujú mladších. . .  A niektoré sú, na ktorých po
súdenie ľudský rozum potrebuje poučenie božie, kto
ré nás oboznamuje s  božskými vecami.«, (1—2, q.
100, a. 1.)

A ak ide o sociálnu etiku, tak záväznosť rozumu 
je ešte naliehavejšia, lebo: »treba vedieť, že nakoľko 
pomer človeka k bližnému podlieha rozumu viac než 
pomer človeka k Bohu, a tak  sa  pozoruje viac 
mravných príkazov, ktorými sa  človek zariaďuje 
k bližnému, než tých, ktoré ho upravujú k Bohu...«
(ib. q. 104, a. 1. ad 3). A tak rozumnosť a mrav
nosť sa  nedajú oddeliť: » . . .  Niektoré príkazy zá
kona majú záväznú silu zo samého rozkazu roz
umu, pretože prirodzený rozum hlási, že je po
vinné vykonať to alebo zanechať; a také príkazy 
sa volajú mravné, lebo ľudské mravy sa  odvodzujú 
od rozum u... (ib. in c.)

Aj hodnota samého človeka sa  konečne meria 
podľa shody s  rozumnosťou: »Človek je tým, čím 
je podľa rozumu« (S. Th. 3, q. 19, a. 2. c).



Slobodný
ekutok.

renenosť činnosti v ľudskom bytí, srastenosť 
činnosti s  človekom, ako jestvujucim a čin
ným subjektom. ímo, znamená ešte viac: 
osobný svet je nie danosťou, uzavretou 
v sebe, ale je v styku s vonkajškom, preja
vuje sa navonoic, aj zvonku prijíma vedo
mosti a prejavy. íádeiuje sa navonok a zvon
ku prijíma sdei'ovanie sa druhých. Táto vzá
jomná sdieľnosť je známkou osobnej činno
sti, a to známkou prvoradou, lebo každý 
skutok znamená uskutočnenie rozumového 
z vlastnej povahy. Sdieľnosťou smeruje čin
nosť od človeka navonok, zakotvuje vo von
kajšom svete. Takto sa doplňuje osobný ráz 
ľudskej bytosti a činnosti, zakorenenosti 
v sebe prejavom navonok a prijatím okolia 
do svojho vnútorného sveta. Táto vzájom
nosť sdeľovania je medziosobný, spoločenský 
rozmer ľudskej činnosti.

Ľudský skutok musí byť sdieľny zo svojej 
povahy, musí byť v spojení so subjektom, 
ktorý ho vykonáva, no môže odbočovať alebo 
sa viac približovať zásade rozumovosti. Plá
nujúci človek má totiž v mysli prv, než začne 
konať, viacero rozumových noriem ohľadne 
skutočnosti, ktorú ide vykonať. Spojenie 
mysleného cieľa s niektorým prostriedkom, 
ktorý má poruke, môže byť viac alebo menej 
racionálne, hospodárne, celistvé. V dôsledku 
toho aj vykonaný skutok môže byť viac alebo 
menej v shode s rozumovou povahou človeka.



O tejto stupňovanej spätosti činnosti s cie
ľom rozhoduje človek. Sám sa rozhoduje, 
ktorou cestou uskutoční jeden skutok z via
cerých možných. A aj keď by sa už bol roz
hodol pre jeden smer, môže skutok vykonať, 
alebo nevykonať. Túto vlastnosť vôle, že po 
celom vystrojení k skutku sama sa rozho
duje pre toto, alebo pre ono, sama sa rozho
duje konať, alebo nekonať, nazývame slobo
dou. Uvážená ľudská činnosť je slobodná.
Kým činnosť rozumu je vo svojej pravdi
vosti jednoznačne určená vecou, činnosť vôle 
je slobodná, určuje sa rozhodnutím osoby, 
ktorá koná.

Pretože ľudské skutky prinášajú svoje Primeraný 
ovocie pre človeka, podľa toho, či sú v shode skutok, 
alebo neshode s rozumovou prírodou človeka, 
označujeme shodné skutky za priaznivé alebo 
dobré, neshodné skutky za nepriaznivé alebo 
zlé pre človeka. Tým sa utvára norma ko
nania pre ľudskú slobodnú vôľu; je ňou ži
votný dosah shodnosti alebo neshodnosti 
skutkov s rozumovou prírodou človeka. Nor
ma, platná z povahy obsahovej nevyhnutno
sti, platná svrchovane a vždy: dobré treba 
konať, pred zlým sa treba vyhýbať. To je 
ešte takrečeno empirické zistenie, odvedené 
z jednotlivých prípadov.

No, okrem toho, a to je omnoho dôleži- MravnÝ 
tejšie, následnosť prirodzenej odvety za za- skutok- 
chovanie alebo porušenie princípu racionál-



nosti aj možnosť a  nevyhnutnosť skutočnej 
shody medzi svetom človeka a svetom von
kajším, a naopak, prerastá človeka jednot
livca aj spoločnosť a javí sa ako zákon nad
ľudský, vyšší než človek, vyšší než všetka 
spoločnosť. Preto ho rozumové poznanie 
predkladá ako normu, nadradenú ľudskej 
ľubovôli, platnú natrvalo a  všeobecne. Treba, 
aby človek slobodným rozhodnutím zaujal 
natrvalo stanovisko k tejto trvalo platnej 
rozumovej norme, chránenej odvetou. Stano
visko môže byť kladné, alebo záporné. Buďto 
sa jej rozhodnutím vôle podriadi a stotožní 
sa s  ňou, alebo sa postaví proti nej. Kladné 
stanovisko je začiatkom včlenenia sa človeka 
do poriadku súladu, budovaného na pravdi
vosti, druhé začiatkom neporiadku a zmätku; 
prvé je ekonomické, druhé neekonomické. 
Vtedy, keď slobodnou vôľou zaujme postoj 
kladnej alebo zápornej priradenosti k po
riadku tejto nadľudskej, všeobecne a trvalo 
platnej normy, hovoríme, že sa rozhoduje 
mravne, že vykonáva mravný skutok. Je  to 
skutok podriadenosti vôle svrchovane plat
nému zákonu rozumovosti, alebo v opačnom 
prípade skutok vymaňovania sa zpod plat
nosti racionálneho princípu v živote; podľa 
základného postoja k norme sa aj ľudia delia 
na dva tábory. Z toho všeobecného základ
ného uznania nadriadenej normy, postavenej 
nad slobodnou vôľou človeka, sa  potom od-



vádza stanovisko uznávania normy alebo ne
uznávania v jednotlivých skutkoch, v ktorých 
sa vyskytuje. Skutok uznania normy je 
mravne dobrý, skutok neuznania je mravne 
zlý. Keďže uplatnenie normy mravnosti je 
všeobecné, treba hovoriť o princípe morál
nosti. Každý človek má slobodným rozhod
nutím podriadiť činnosť vôle svrchovane 
platnému pravidlu správnosti ľudských skut
kov. Takto utvorený mravný postoj vnáša 
do ľudského chcenia slobodnej a neurčenej 
vôle poriadok a zákonitosť, no neruší slobodu.
Neruší slobodu konať, alebo nekonať (slo
boda výkonu), lebo aj keď poznáva, čo je 
správne, môže to nevykonať. Neruší slobodu 
konať toto alebo ono (sloboda voľby), lebo 
často rozdiel medzi dobrým a lepším je tak 
nepriehľadný, že nepresviedča celkom a jed
noznačne a aj keby rozumová skutočnosť 
presvedčila vo svoj prospech, človek môže 
konať opačne, proti rozumu.

Tým, že človek podriaďuje svoju vôľu pra- Transcen- 
vidlu, ktoré človeka a spoločnosť prerastá, dentn̂  
teda pravidlu, ktoré je nadriadené a v istom skutok- 
smysle vonkajšie, vpúšťa človek do svojho 
vnútorného sveta sdieľací vplyv nadradeného 
vonkajšieho činiteľa: sdeľovanie racionálnej 
normy. Ďalším rozumovým rozkladom sku
točností, a j vhľadom do rozumovej prírody 
človeka sa však prichodí k poznaniu, že tým
to rozumovým činiteľom je v prvopočiatku



Princíp
právny.

osobná bytosť, Stvoriteľ sveta — Boh. Teda 
morálny akt je nakoniec shodou stvorenej 
vôle s vôľou Božou, v stanovisku povinnej 
podriadenosti. V tomto súvise sa potom pri 
morálnych skutkoch hovorí o dovolenom, ne
dovolenom alebo prikázanom. Takto sa mo
rálne postavenie človeka pod normu, ktorá 
je nadriadená a ktorú ako takú poznáva a 
uznáva na základe spoznanej pravdy (princíp 
identity), hneď žatým pretvára v podriade
nie sa osobe, človeka Bohu.

21. P r i n c í p  p r á v n y .  Každý človek 
má v sebe účinné pravidlo správnosti života 
v princípe racionálnom a morálnom. Podľa 
týchto princípov bezpečne poznáva, že tieto 
isté meradlá platia aj pre svet mimoosobný; 
platia pre neho v styku s druhými ľuďmi, 
platia pre druhých v styku s ním, platia pre 
neho v styku s nerozumným svetom. Princíp 
racionálny a morálny sú základnými záko- 
nami, ktoré, prv než sa vypovie rozhodnutie 
spoločenskej spolupatričnosti, už sjednocujú 
všetkých ľudí v znamení nadriadenej normy 
a vnášajú poriadok do celého sveta, ktorý 
je v súvise s človekom. A pretože tento zá
kon, platný pre všetkých z povahy veci (po
dľa princípu identity), je všeobecný a zavä
zuje súčasne mnohých, ľudský život však 
prebieha v sérií skutkov, ktoré sú jednotli
vými, musí sa utvoriť nejaký poriadok, ktorý 
ustáli, ako sa má všeobecný zákon uplatňo-



vať súčasne u mnohých jednotlivcov, v ich 
rozmanitých jednotlivostiach. Vzťah určitého 
jednotlivca ku všetkému, čo ho obklopuje, 
nemôže byť neohraničený, lebo k tomu istému 
okoliu má mať vzťah aj každý druhý, kto 
v ňom žije. Jednotlivec nemôže zaujímať sta- Sociálny 
novisko k veciam len na základe osobného skutok, 
výkladu princípu racionálnosti a mravnosti, 
bez ohľadu na druhých. Proste preto, že by 
to bolo bezdôvodné, a preto nerozumné vy
radenie skutočností, ktoré tu sú. To je proti 
princípu racionálnosti (princípu dostatočného 
dôvodu). Človek z povahy veci musí vo svo
jom plánovaní rátať s druhými a brať na 
nich ohľad. Princíp morálny sa nevyhnutno
sťou veci rozširuje od rozmeru osobného 
k spoločnosti. Človek v plánovaní najprv 
myslí na seba, ale ináč druhých hodnotí rov
nako ako seba, keď ich poznáva a uznáva, 
že sú rovnako podriadení základnému zákonu 
mravnosti ako on sám O hodnoty sveta sa 
delí s nimi rovnako. Uznáva, že ako on sám, 
aj oni konajú správne, keď zaujímajú svoj 
postoj k svetu na základe princípu racionál
nosti a morálnosti, keď na ich základe utvá
rajú svoju osobnú činnosť, aj svoje nároky.

V tomto ohraničení svojich nárokov podľa 
nárokov druhých, ktoré sú medzi ľuďmi vzá- Právna 
jomné na podklade rovnakej hodnotnosti ^ j ° m~ 
všetkých, je prejav istej odôvodnenej pod
riadenosti jedného druhému, a tým aj istej



nadvlády jedného nad druhým. Každý má 
ku každému s jednej strany odôvodnenú 
moc, s druhej strany povinnosť, ktoré vyplý
vajú z mravného zákona, nadriadeného obom 
A táto moc sa vzťahuje bud’to na nároky 
a povinnosti osobné alebo na nároky a po
vinnosti neosobné, vecné, na veci tohto 
sveta. V tomto smysle sa hovorí medzi ľuďmi 
o právach a povinnostiach.21 Právo je mrav

21-22 Sv. Tomáš pochopovanie práva v jeho práv
nom obsahu odvádza od spravodlivosti: »spravodlivé 
je to Isté, ako právo* (S. Th. 2—2, q. 57. a. 1.). 
A spravodlivosť chápe ako uplatnenie nejakej rov
nosti. »V našom skutku spravodlivým sa nazýva to, 
čo zodpovedá druhému, podľa nejakého spôsobu 
rovnosti« (2—2, q. 75, a 1). »Spravodlivosť spô
sobuje určitú rovnosť, ako to už vysvitá zo samého 
slova; lebo sa  hovori v bežnom živote »justari«, 
keď ide o veci, ktoré spôsobujú vyrovnanie (quae 
adaequantur); a  rovnosť vždy znamená vzhľadom 
na druhého« (2—2, q. 57, a. 1). — ^Spravodlivosť 
je stála vôľa dávať každému jeho právo (2—2, 
q. 58 a. 1): vlastným skutkom spravodlivosti je 
nič iné, ako dávať každému, čo je jeho« (2—2, 
q. 59, a  11). — »Látka spravodlivosti je vonkajšia 
činnosť, nakoľko je ona alebo vec, ktorú pri nej 
užívame, primeraná (proportionatur) inej osobe, ku 
ktorej nás primeriava spravodlivosť. A tomuto sa 
pri každej osobe hovorí, že je jej a že jej to (ako dlh) 
prináleží podľa úmernej rovnosti (aequalitas pro- 
portionis). A preto vlastným skutkom spravodli
vosti je nič iné, ako dať každému, čo je jeho.« 
(2—2, q. 59, a. 11.)

Pri spravodlivosti je dôležité, že prihliada na von
kajšie skutky: »Pri skutku spravodlivosti sa neberie 
ohľad na to, ako ho podmet vykonáva. Toto je svoj- 
tvarým pri čnosti spravodlivosti a toto ju rozlišuje 
od každej druhej čnosti.« (2—2, q. 57, a. 1.)

O rozličnom upotrebení názvu práva hovorí: 
»Právo sa  používalo najprv na označenie spravod
livej veci: a potom sa  odviedlo aj na umenie, kto-



ná (morálna) moc ľudskej osoby byť, konať, 
mať alebo požadovať, plynúca zo všeobecné
ho zákona mravnosti. Keď prihliadame 
k rovnakej hodnosti ľudí, hovoríme, že všetci 
ľudia majú v základe rovnaké právo, to zna
čí, že každý má oproti druhému rovnakú 
moc, ale aj rovnakú povinnosť, rovnakú nad
riadenosť vôle jedného ku druhému. V tomto 
smysle platí všeobecná zásada, všeobecný

rým sa  poznáva, čo je spravodlivé; a  ďalej na ozna
čovanie miesta, kde sa  odovzdáva právo, ako sa 
hovorí o niekom, že ide do práva; ešte ďalej sa 
hovorí, že ten, ku ktorého úradu patrí vykonávať 
spravodlivosť, vracia právo aj vtedy, keby bolo 
jeho rozhodnutie nespravodlivé.* (2—2, q 57, a 1. 
ad 1.)

O vzniku práva hovori nasledujúce: » Dvojako sa 
stane druhému niečo primeraným: najprv zo samej 
prírody veci, a to sa  volá prirodzené právo. Potom 
z nejakej dohody medzi ľuďmi, a  to sa  volá pozi
tívne právo; zákony sa píšu na vysvetlenie oboch; 
lebo prirodzené právo síce obsahuje napísaný zá
kon, ale ho neustanovuje, lebo platnosť nemá zo 
zákona, ale z prírody; ale pozitívne právo písaný 
zákon aj obsahuje aj ho ustanovuje, keď mu dáva 
platnosť autority* (2—2, q. 60 a  5); »alebo keď 
súhlasí celý národ, aby sa  niečo pokladalo za pri
merané a  prirovnané druhému, alebo keď ho na
riadi vládca, ktorý sa  stará o ľud a zastupuje ho; 
toto sa nazýva pozitívnym právom* (2—2, q. 57, a. 2).

Lenže právo je vo vnútornom súvise s  rozumom: 
»Ako pri veciach, ktoré vznikajú umením navonok, 
jestvuje už vopred v mysli umelca nejaký ich ob
raz, ktorý sa  volá meradlom umenia: tak a j pri 
spravodlivom skutku, ktorý tiež ustaľuje rozum, už 
vopred jestvuje v mysli nejaký obraz, ako nejaké 
pravidlo múdrosti; keď sa  toto napíše, volá sa  zá
konom; podľa Izid. je totižto zákon napísané usta
novenie, a preto zákon je nie samo právo vo vlast
nom slova smysle, ale nejako patri k právu* (2—2, 
q. 57, a. 1).
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prvkov
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právny princíp: Všetci ľudia sú navzájom 
viazaní zásadne rovnakými právami a povin
nosťami, ktoré plynú zo zákona mravnosti, 
podľa princípu racionálnosti.

22. Pre vzájomnosť práv a povinností me
dzi ľuďmi hovoríme o právnom vzťahu.’2 
Určujú ho tieto prvky: podmet práva (člo
vek, ktorý má právo, — nositeľ práva), 
predmet práva (to, na čo má právo, — 
vec), podklad práva (dôvod, pre ktorý zo 
všeobecného zákona jednotlivec vyvodí svoje 
právo; sprostredkujúci člen medzi všeobec
ným zákonom a právom jednotlivca; titulus 
juris), príčina práva (zákon, ktorý dáva 
mravnú moc niekomu; zákon mravnosti alebo 
zákon občiansky), priradenec práva (ten, 
oproti komu právo platí a ktorý má v dô
sledku toho povinnosť právo uznať a uplat
niť voči nositeľovi; terminus juris).

Keď je určité množstvo ľudí vzájomne po- 
viazané natrvalo určitými právami, hovorí
me o právnej poviazanosti, alebo o právnom 
sväzku. Spoločnosť, utvorená pre nejaký cieľ, 
je poviazaná právnym sväzkom práv a po
vinností, vyplývajúcich z toho cieľa. Keď 
cieľ, ktorý dosahuje spoločnosť, je určený 
a požadovaný samou povahou vecí, je to 
spoločnosť prirodzená. Keď si cieľ ustaľujú 
sami, čo sa soskupujú, je to spoločnosť do
hovorená. Spoločnosť prirodzená môže byť 
súkromná, keď cieľ je vecou súkromných



osôb (rodina), alebo verejná, keď cieľ je 
verejná vec (štát).

23. P r i n c í p  l á s k y .  Vzťah vzájom- Princíp 
nej podriadenosti a nadriadenosti v ľudskom lásky, 
spolužití sa má v zásade riadiť rovnopráv
nosťou, vyvodenou zo zásadnej rovnohodno- 
sti ľudskej osoby. Táto rovnoprávnosť, ria
dená dôstojnosťou ľudskej osoby, sa však 
nikdy nedá presne odmerať a poetovo vy
čísliť, preto vždy môže byť odôvodnené po
dozrenie, že jeden alebo druhý býva ukriv
dený v povinnostiach primeranosti. Poriadok 
právnej rovnováhy musí mať okrem práv
neho sväzku, ktorý nie je zárukou všeobec
nej spokojnosti, iný doplňujúci účinný prin
cíp spoločenskej rovnováhy a pokoja. Poža
duje sa nejaký trvalý postoj vo všetkých 
členoch spoločnosti, ktorý zaručí svornosť 
a spokojnosť, aj pri prípadnom uprednost- . 
není druhých na úkor vlastný. Je to postoj 
ochoty darúvať zo svojho druhým, postoj 
sdieľania, odôvodnená ochota dávať zo svoj
ho. Trvalý postoj dávať druhému zo svojho, 
to je postoj milujúceho, postoj lásky. Preto 
sa z povahy veci požaduje princíp lásky ako 
doplnenie nedostatočnosti princípu právneho. 
Požiadavka lásky hovorí: pre spoločenskú 
jednotu a rovnováhu nestačí, keď ľudia utvá
rajú svoj vzájomný postoj len na základe 
rovnakého práva a povinnosti, ale z povahy 
veci majú mať postoj ochotného vzájomného
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obdarúvania sa, lebo presné vymeranie rov
nakého práva, príslušného osobe, je neusku
točniteľné. To je postoj lásky, lebo láska sa 
prejavuje vo vzájomnom obdarúvaní tých, 
čo sa milujú.”

24. P r i n c í p  s p o l o č e n s k e j  
ú s t r o j n o s t i  (princíp organický). Sku
točnosť, že všetci ľudia pochodia od jedného 
človeka generačným procesom, dejinný fakt, 
že ľudia na základe príbuznosti utvárali spo
ločnosť živobytia v domácnosti svojho otca, 
starého otca a deda (patriarchálna sústava), 
jasne naznačuje, že spoločný pôvod a pri
rodzená príbuznosť sdržuje a sjednocuje 
ľudí v spolupatričnosti. Rodinná ustrojenosť 
spoločenského života je najprirodzenejšie, 
najstaršie a najpôvodnejšie sdružovanie. 
Viac rodín tvorí obce, obce tvoria krajové 
celky a kraje sa spájajú vo vrcholnom spo-

23 »Láska spočíva v obojstrannom sdieľaní, totiž, 
že milujúci milovanému dáva a  delí sa s  ním o to, 
čo má, alebo z toho, čo má a môže, a  tak aj na
opak: milovaný milujúcemu; tak, že keď jeden má 
vedu, dá tomu, čo ju nemá; (a rovnako), keď (má) 
česť, (alebo) keď (má) bohatstvo. A tak 1 druhý 
jemu«. ( R o o t h a a n  — Mi  k u  š S. I., Duchovné 
cvičenia sv. Ignáca Loyolského, Trnava, Posol, 1945, 
č. 231.) — Sv. Tomáš prihliada v úvahe o láske 
predovšetkým na jednotu dvoch, čo sa  milujú; no 
a j v sociálne sdieľacom smysle hovorí o láske, keď 
hovorí o priateľstve, svornosti, vďačnosti, o povin
nosti almužny (S. Th, 2—2, q. 32, 5). O dobročin
nej láske výslovne hovorí vynikajúco na mieste, 
uvádzanom encyklikou RN 19 (S. Th. 2—2, q. 6 6 , 
a. 2 ).



ločenskom zriadení, akým je štát. Ľudia sa 
teda z prirodzenej povahy veci sdružujú tak, 
ako sú si blízki, na základe príbuzenskej spä
tosti a  vlastného pôvodu. Tvoria istý celok, 
spoločensky ústrojný, v niečom podobný 
osobnej ústrojnosti, ústrojnosti živého ľud
ského tela, ktoré rastie od základného zárod
ku, delením buniek, a vždy ostáva jedným cel
kom. Jestvuje síce aj život jednobunečných 
prvkov, no je to život primitívny bez akých
koľvek složitejších životných prejavov, v kto
rom celý cieľ procesov dostatočne dosahuje 
jediná bunka, organický kolektív molekúl.

Spoločenská ústrojnosť ľudského rodu, od- Spoločný 
vedená od spoločného pôvodu, má svoj orga- cler- 
nický protitvar v spoločenskej ústrojnosti, 
odvádzanej zo spoločného cieľa, ktorý dosa
huje isté množstvo. Nakoľko sa spoločnosť 
utvára preto, aby sa cieľ, ktorý jednotlivec 
nemôže dosiahnuť, dosiahol tým, že sa spo
ločný ceľ v nejakom pomere podielu rozdelí 
medzi zúčastených jednotlivcov, pôvodne je
diný všeobecný cieľ sa plánovité a ústrojne 
rozčlení a  rozvetví, pričom zachová celist
vosť. Spoločenská ústrojnosť cieľa je roz
vetvená nielen kvantitatívne, ale aj kvalita
tívne. IM spoločnosti nejde len o to, aby sa 
medzi viacerých podelila jedna homogénna 
úloha, presahujúca nosnosť jednotlivca (na
pr. zdvihnutie balvanu), ale aj o to, podeliť 
medzi spoločníkov ciele, lebo ich je mnoho,



Ústrojnosť
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toľko, koľko je potrieb, ktorými sa dochodí 
k dosiahnutiu cieľa danej spoločnosti. Do
statočnosť živobytia dosahuje človek v spo
ločnosti len tak, že sa obstarávanie rozma
nitých prostriedkov živobytia člení medzi 
ľudí. Takto sa dosahovanie cieľa v spoloč
nosti rozrastá do rozličných odvetví obsta
rávania prostriedkov života, a tomu zodpo
vedne sa aj ľudia soskupujú, jeden do tohto, 
iný do tamtoho druhu výroby. Jednotlivci 
sa soskupujú podľa homogénnych čiastoč
ných cieľov, no všetky nesúrodé skupiny sa 
v jednotnej podriadenosti zapájajú na hlavný 
cieľ, z ktorého odvádzajú svoju odôvodne
nosť. Takto ostávajú aj odlišné skupiny 
v niečom spojené, sú si podobné, príbuzné, 
a preto si musia byť priateľsky naklonené.

V tomto smysle treba hovoriť o ústrojnosti 
spoločenského života. Je  to ústrojnosť pô
vodu a cieľa. Platí teda základ princípu 
ústrojnosti: ľudská spoločnosť je ústrojná 
jednota podľa pôvodu a cieľa.

25. Pri ústrojnom celku si treba všimnúť 
dve veci: trvalo platný pomer čiastok k sebe 
a k celku a okrem toho zdokonaľovací vývoj 
ústrojného celku. Základnou jednotkou živé
ho organizmu indivídua je bunka, bunky sa 
shlukujú v súrodné množstvá a s  inými ta
kými utvárajú údy a ústroje tela; jestvuje 
poriadok vnútornej súrodnosti, soskupova- 
nia súrodných činiteľov, sdružovanie nesú-



rodných skupín v údy a ústroje, časti orga
nizmu, Všetky spolu, v poriadku shody a 
nadriadenosti, tvoria živý celok. Základnou 
bunkou spoločenského organizmu je rodina, 
rodiny sa podľa súrodného spoločenského za
členenia spájajú vo vyššie celky; s inými 
krajovými spoločenskými celkami utvárajú 
údy a ústroje; všetky spolu tvoria dokonalú 
spoločnosť dostatočnosti živobytia. Jednotli
vec, stojaci mimo rodiny, a tak umiestený 
hneď vo vyššom spoločenskom celku, je ne
pravidelný zjav. V prirodzenom poriadku je 
jednotlivec umiestený v rodine a rodiny sú 
umiestené vo vyšších celkoch, až po naj
vyšší. Takýto je statický náčrt spoločenskej 
ústrojnosti. Lež spoločnosť, raz utvorená a Ústrojnosť
organizovaná, sa vyvíja: početne sa zväčšu- dyna-

mickájú súrodné celky, aj spoločný cieľ sa člení 
na nové druhy čiastočných cieľov, zjemňo- 
vaním výrobnej práce a vznikom nových 
druhov ľudských potrieb stúpa úroveň ľud
skej spoločnosti. Spoločenský organizmus 
rastie. Ako rastie so strany pôvodu, vzrastá 
a rozrastá sa aj s hľadiska cieľa. To je vývoj 
spoločnosti. Tento vývoj, keď je život vy
rovnaný, ide nepretržitým postupom; pravda, 
nie je to nepretržitosť lineárna, matematická, 
ale biologická, materiálna, ktorá má svoj 
kvantový ráz, tak, ako spoločnosti pribúda 
počet údov za jednotku času a tak, ako sa 
výrobný proces znovu a znovu dotvára no-
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vými merateľnými zásahmi do jeho priebehu. 
Z princípu kvantovej kontinuity spoločen
ského vývoja plynie požiadavka, že nové zá
sahy do napredovania spoločenskej sústavy 
sa musia mierniť tendenciou zotrvačnosti.

Súhrnne: spoločnosť je celok, lebo jej jed
notlivci biologickým pôvodom z jednej rodiny, 
základnej bunky ľudského rodu, majú rov
nakú prírodu; spoločnosť je celok aj preto, 
že ide spoločne za rovnakým cieľom, ktorý 
dosahuje spoločenskou rozvrstvenosťou, po
delením na osobitné skupiny podriadených 
cieľov nižších a vyšších stupňov, tak, ako 
to donáša vývoj spoločenského rastenia. Na 
základe skutočnosti spoločenskej ústrojnosti, 
odvedenej z pôvodu, cieľa aj spoločenského 
vývojového rastu, formulujeme princíp spo
ločenskej ústrojnosti: spoločnosť je rastúci 
celok nižších a vyšších spoločenských sku
pín, utvorených zo základných buniek, rodín, 
podľa rozmanitosti potrieb spoločenskej do
statočnosti, podľa spoločného pôvodu ľud
ského rodu a podľa krajovej blízkosti.

26. P r i n c í p  i n t e g r á l n y  (princíp 
integrálny. ce]istvosti) ,26 Osobná dostatočnosť človeka 

sa nedosahuje len prostriedkami hmotného

Princíp

26-; i Zásadu o nevyhnutnosti vzájomnej spolu
práce prirodzených a nadprirodzených oblastí, aj 
v záujme čisto prirodzenej úrovne a pokroku, en
cykliky RN aj QA prízvukujú znovu a  znovu. Veď 
to bola osobitná životná téza Leva XHI. vyrozumieť 
Cirkev a národy ohľadne ich vzájomnej spolupráce;



r  telesného živobytia, ale aj prostriedkami ži
vobytia duchovného, lebo príroda človeka je 
duchovno-telesná. Stálosť hmotnej dosta
točnosti a  jej napredovanie sú zaručené len 
pohotovosťou rozumovej dostatočnosti, poho
tovosťou poznania, chcenia a konania, ovlá
daného slobodnou vôľou a rozumom. Preto

u Pia XI. dostala svoj výraz v hnutí laického apo
štolátu, Katolíckej akcie, ktorá má okrem vlastnej, 
tú osobitnú úlohu vychovať takých uvedomených 
laikov, čo by pracovali na kristianizácii občianskeho 
života a uskutočnili spoluprácu Cirkvi a štátu 
(QA 97). — Integralizmus je príznačnou osou oboch 
sociálnych encyklík: nestenčený záujem o ducha aj 
o telo v náležitom zdôraznení primátu ducha sa 
v sociálnej extenzii uplatňuje ako záujem o zemské 
starosti verejného blahobytu, a j o autoritu a  nále
žitú nadradenosť štátu; v druhom smere polarita 
prírody a nadprírody, v načrtávaní ozajstného kres
ťanského charakteru robotníkov a j boháčov, spo
ločnosti hospodárskej, občianskej, aj spoločnosti 
nadprirodzenej, Cirkvi, ozajstné spoločenstvo nad
prirodzených darov dietok božích (RN 21), ako 
náboženský vzor a ideál spoločenstva prirodzeného.

Význam kresťanských čností pre soc.-ekon. život: 
RN 16, 22, 45; QA 41 n. — Duchovno-telesná vy
rovnanosť človeka: človek viac než živočích (RN 
5), záujem o zemské veci (RN 23, 24), o zemské 
statky (RN 26), horlenie za ochranu duchovných 
a j zemských statkov (RN 32, 33). — Vzájomnosť 
prirodzeného a  nadprirodzeného života: hodnotenie 
majetkov pod zorným uhlom večnosti (RN 18), 
užívanie majetkov v dobročinnosti kresťanskej 
lásky (RN 19), odovzdané znášanie chudoby (RN 
20), detinstvo všetkých kresťanov v rodine božej 
(RN 21), význam kresťanskej výchovy (RN 22); 
právo a  povinnosť Cirkvi učiť v sociálnych veciach 
(QA 41 n), pozvanie blúdiacich k  návratu (QA 
127), obnova mravov, predpoklad soc. reformy 
(QA 128 n), pokresťančenie hospodárskeho života 
(QA 137), zástoj lásky (QA 138, RN 45) atď.



aj medzi potreby človeka nepatria len po
treby, týkajúce sa ľudského tela, ale aj po
hotovosti a vyspelosti slobodnej vôle a roz
umu; tým viac, že samo plánovanie v hmot
ných veciach sa odvádza od rozumu a vôle. 
Ľudské účinkovanie sa nerozprestiera len na 
prírodu vonkajšiu, ako zdroj prostriedkov 
živobytia, ale aj na vlastnú osobnú povahu, 
ako záruku správnosti života. Nejde len 
o dosiahnutie dostatočnosti, ale aj o využitie 
tejto dostatočnosti predpokladov živobytia 
pre rastenie osobné, telesné aj duchovné. 
Preto skutočný stav vecí žiada, aby sa pri
merane uplatnily základné složky ľudskej 
prírody: tela a duše, aby sa uplatnil celý 
človek v celistvosti svojej duchovno-telesnej 
podstaty, v danom poriadku primátu ducha 
voči telu. Zodpovedne tomu aj ústrojné orga
nizovanie spoločenských cieľov musí vyjadriť 
pomer nadriadenosti duchovných potrieb 
k potrebám telesným.

27. Spoločenská ústrojnosť človeka s hľa
diska pôvodu sa však týka len jeho telesnej 

Hľadisko stránky, lebo duchovný princíp, duša, vzniká 
pôvodu. bezprostredným zásahom Stvoriteľovým, 

vždy pri vzniku človeka plodením rodičov. 
Je s'ce pravda, Boh vystrojuje každú dušu 
podstatne rovnakými schopnosťami a prime
rane okoliu, do ktorého býva postavená, dáva 
jej aj vlastnosti, primerané vlastnostiam 
spoločnosti, no aj keď duše ľudí, sjednotené



akosi svojím obrazom, nie sú medzi sebou 
sjednotené pôvodom postupného plodenia, 
ale pôvodom jednotlive závisia všetky bez
prostredne od Boha, ktorý ich všetky jed
notlive stvára. Takto sa teda v človeku kri
žuje vrstva duchovnej osobitnosti, závislej 
bezprostredne od Stvoriteľa, s vrstvou teles
nej spoločenskej ústrojnosti. A tak vo svo
jej vlastnej osobe má každý človek riešiť 
rovnováhu medzi silami spoločenskej súdrž
nosti a osobnej svojráznosti. Je síce skutoč
nosťou, že aj telesná stránka každého člo
veka konečne závisí od Stvoriteľa, cez rodi
čov, nie bezprostredne. Cez telesné prejavy, 
ovládané duchom, aj duchovný svet človeka 
sa akosi dostáva do spoločenského súvisu 
a jednoty, ktorá sa zvyšuje rezonanciou ob
razovej príbuznosti všetkých duší, stvore
ných v druhovej dokonalosti na obraz Boží. 
Tým sa dosahuje, že nielen v živote jedno
tlivca platí postulát primátu ducha, ale aj 
v spoločnosti.

28. Lenže človek ťažko uplatňuje tento 
postulát duchovno-telesného súladu, lebo jeho 
príroda je porušená prvotným pádom pra
rodičov a novými odklonmi človeka od zásad 
racionálnosti a mravnosti. Ľudská skutoč
nosť je taká, že človek, ponechaný na seba, 
nevládze natrvalo uplatňovať zásadu racio
nálnosti ani morálnosti. Nie je to len dôsled
kom nejakej prevahy spoločenského rázu

Prirodzená
nedosta
točnosť.



telesnosti proti duchovnosti, ktorá je osob
ného rázu, ale je to následok trvalej slabosti, 
zdedenej od prarodičov. Aby duša uplatňo
vala dlhšie svoju nadvládu nad telom, po
trebuje znovu a znovu sa oprieť o Toho, 
z ktorého pochodí, o moc Stvoriteľa. Túto 
skutočnosť na základe zjavenia, podporeného 
skúsenosťou, bezpečne dokazuje teologická 
veda. Duša ľudská v boji proti osobnej a 
spoločenskej slabosti a zlobe znovu a  znovu 
utráca spojenie s Bohom, ak len znovu a 
znovu nedostáva posilu od Neho. Táto posila 
Božia, dávaná zvonku, aby sa človek, osla
bený v sebe, udržoval na úrovni a uplatňo
val súlad duchovno-telesnej jednoty, sa volá 
milosť. Ako je jednotlivec slabý, slabá je aj 
ľudská spoločnosť; aj tá znovu a znovu 
stráca spojenie s  Pôvodcom, ak nedostáva 
posilu. To značí, že bez spojenia s Bohom 
klesá výkonnosť poznania a chcenia a pre 
slabosť ľudskej osobnosti býva ohrozená aj 
číro ľudská dostatočnosť, osobná aj spolo
čenská.28 (Porov. Linhardt, Naša viera, Ver- 
bum, 1947, Košice, s. 325.) Preto je potreb
né, aby v spoločnosti ľudskej boli ľudia, 
ktorí by sa trvalo starali o udržovanie a

sa Dogmatický podklad pre odkázanosť číro ob
čiansky správneho života na prostriedky nadpri
rodzené viď R. L i n h a r d t ,  N aša viera, Verbum, 
Košice, 1947, s. 325. — Porov. a j: L. L e r c h e r  
S. I, Institutiones theologiae dogmaticae, XVII, 1942, 
s. 191, n., Innsbruck.

it.



stupňovanie spojenia s Bohom, keďže jeho 
pomoc je v živote potrebná. Starosť o du
chovnú dostatočnosť má v ľudstve spoloč
nosť božia, — založená Ježišom Kristom 
preto, aby navždy udržala Boha medzi ľuď
mi, lebo Ho potrebujú pre súlad a dostatoč
nosť života. Takto sa  v záujme dostatočnosti 
človeka stretajú spoločnosť ľudská, organi
zovaná na požiadavke dostatočnosti hmotnej, 
a spoločnosť božia, organizovaná na požia
davke dostatočnosti duchovnej. Lež obidve 
sa odvádzajú od Toho istého jedného Boha, 
jedna na hladine prirodzeného poriadku stvo
rených cieľov v štáte, druhá bezprostred
nosťou duše s Bohom v spoločenstve Cirkvi 
Kristovej.

29. Integrálny princíp žiada u jednotlivca Syntéza, 
osobnú celistvosť medzi duchovným a teles
ným svetom, aj medzi svetom prirodzeným 
a nadprirodzeným; v spoločnosti žiada spo
ločenskú celistvosť medzi svetom telesnej, 
biologickej jednoty ľudstva a svetom duchov
nej príbuznosti všetkých duší, aj medzi spo
ločnosťou telesnej dostatočnosti (štát) a spo
ločnosťou dostatočnosti duchovnej (Cirkev); 
a primát duchovného žiada prvotné posta
venie svetov duchovných nad svetom teles
ným. To je tá dvojnásobná syntéza ducha- 
hmoty a prírody-nadprírody v človeku a 
v ľudskej spoločnosti. To je zásada univer
zálnej celistvosti.
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30. Kresľansko-katolícky náhľad na spo
ločnosť sa buduje rovnobežne s náhľadom 
na osobu jednotlivca. Preto aj kresťanská 
sociologia je rovnobežná s kresťanskou an- 
tropologiou. Človek ako taký je v kresťan
skom poňatí sústavou duchovno-telesnej 
jednoty v rozmere celistvosti prírody a nad- 
prírody. Človek je od prírody spoločenský 
tvor, a preto aj milosť sa uplatňuje uňho 
v rozraste spoločenskom, lebo milosť pred
pokladá prírodu a zdokonaľuje ju. Ale ani 
nadprirodzene je človek nie osamelý. Kres
ťanský človek je spojený s Bohom v Kristovi 
Ježišovi. Kresťania tvoria jednotu v Kristovi 
— tajomné telo, ústrojenstvo jeho tela, nad
prirodzenú spoločnosť, Cirkev, svetovú spo
ločnosť viery a náboženstva. No, ako jed
notlivec dochádza k výrazu kresťanskej do
konalosti len pomaly a namáhavo, nezvýraz- 
ňuje celistvý súlad duchovno-telesnej, pri
rodzenej a nadprirodzenej jednoty, ale len 
smeruje k nemu, ako k cieľu vývoja, po
dobne ani spoločnosť ľudská, hoci v cieli 
smeruje k celistvej sociálnej jednote ľudstva 
po stránke prirodzenej a nadprirodzenej, 
duchovnej aj telesnej (pracuje k pôrodu), 
v dejinách nepredstavuje a neuskutočňuje 
plne svoj vzor a pravidlo; preto je činnosť 
nadprirodzenej spoločnosti, Cirkvi, oddelená 
od činnosti spoločnosti prirodzenej, a čin
nosť spoločnosti prirodzenej niekedy sa sta*



via aj proti sebe samej, keď sa stavia proti 
ideálu duchovnosti a nadprirodzeného súladu, 
bez ktorého nemôže byť. A tak ľudstvo, hoci 
základne smeruje k celistvej jednote, býva 
v dejinách vnútorne rozdelené; tento rozpor 
je prameňom nesúladu medzi Cirkvou a štát
mi, ale aj zmätkov v štátoch samých, lebo, 
pozbavené nadprirodzenej pomoci, podliehajú 
základnej slabosti a nemohúcnosti čírej ľud
skej prírody a nespĺňajú ani úlohy spolo
čenskej dostatočnosti živobytia.

Kresťanský človek má byť v prirodzenom 
rozmere súladná jednota duchovno-telesnej 
prírody s primátom ducha. Spoločnosť v pri
rodzenom rozmere má byť množstvo ľudí, 
scelené na základe rovnakej ľudskej priro
dzenosti (osobný predpoklad), podľa zásad 
rozumu, mravnosti, práva, lásky v ústrojen
stve dostatočnosti živobytia. V naprirodze- 
nom rozmere sa človek stáva dieťaťom bo- 
ž'm, adoptovaním na základe bratstva 
s Kristom Vykupiteľom. Nadprirodzená spo
ločnosť (Cirkev) je rodina Božia, spoločen
stvo dietok Božích v rodine božej.

Človek v dejinách, vo všeobecnosti vzatý, 
je duchovno-telesná bytosť povolaná k de- 
tinstvu Božiemu, postavená na rozhraní 
dobra a zla, vzrastu k dokonalosti a úpadku 
do skazy. Ľudstvo v dejinách je spoločen
stvo, vnútorne zápasiace medzi dobrom a 
zlam. Telesnou stránkou sa dtváxa kozrnic-



kému svetu, duchovnou stránkou sa otvára 
Bohu. Dobrými stránkami sa otvára tajom
stvu dobrotivosti božej, zlými vlastnosťami 
sa otvára tajomstvám neprávosti.

Kresťanský názor na človeka je kresťan
ský humanizmus, humanizmus Vtelenia. 
Kresťanská teória o spoločnosti je kresťan- 
sko-humanistická sociologia, sociologia integ
rálna, sociologia Vtelenia.



UPLATNENIE PRINCÍPOV 
V OTÁZKE VLASTNÍCTVA

31. Na zachovanie a rozvoj živobytia človek vý- 
potrebuje hmotné aj duchovné prostriedky ehodisko. 
(stravu, šatstvo, bývanie, vzdelanie); obsta
ráva si ich prácou tak, že si určité veci,
vzaté zo sveta ̂ prírody), prispôsobuje svojim 
potrebám. Dostatočné obstarávame pro
striedkov živobytia je len v spoločnosti 
s ústrojne podelenou výrobou.31 V nej má 
každé odvetvie výroby svoj určitý prírodný 
podklad výroby, primeraný spotrebe. Hmotný 
podklad výroby prostriedkov živobytia, na 
ktorom pracuje jednotlivá osoba, je takto 
v nevyhnutnom súvise s  dostatočnosťou živo
bytia, podobne ako dostatočné stravovanie, 
šatstvo a bývanie. Cieľ ľudskej dostatočnosti 
sám zo svojej povahy si teda privlastňuje 
isté hmotné statky prírody. Všetky statky, 
primerané cieľu ľudskej dostatočnosti súvi
som nevyhnutnosti, sú vlastníctvom človeka, 
patria človeku ako jeho vlastné.

32. Pri vlastníctve treba rozlíšiť dva prvky: Prvok 
vec, ktorá sa  takto človeku privlastňuje mate- 
(hmotný podklad živobytia, výrobky, potreb- riálny a 
né na živobytie, šatstvo, strava, bývanie ná-

3i o hmotnej dostatočnosti človeka v spoločnosti 
porov. KSP X. 12.
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stroje práce), to je materiálny prvok vlast
níctva. Potom sám moment v spoločnosti 
platného nevyhnutného súvisu s cieľom do
statočnosti človeka, čiže osobné právo na vec, 
o ktorú ide; to je formálny prvok, vlast
níctvo ako formálny prvok vlastníctva. Mate
riálny aj formálny prvok spolu, to je vlast
níctvo vo svojej podstate.

33. Druh vlastníctva sa určuje podľa toho, 
ako sa spája s cieľom ľudskej dostatočnosti: 
teda podľa rozmanitosti životných potrieb, 
napr.: ovocie, chlieb, voda, cukor, topánky, 
posteľ, záhrada, les a pod. A podľa stupňa 
spätosti takto: najprv sú prostriedky, ktoré 
sa zúžitkujú razom pri upotrebení (ovocie, 
chlieb atd’.). Potom sú prostriedky, ktoré sa 
užívaním spotrebujú len cez dlhší čas (šaty, 
obuv); potom sú prostriedky, ktoré pretrvá
vajú človeka (dom, domáce zariadenie, ná
stroje práce); konečne prostriedky, ktoré 
sú ich prirodzeným podkladom (záhrada, 
roľa, dieľňa atd’.).

34. Dôležitosť veci, ustálená podľa princí
pu racionálnosti, je hodnotnosť. Môže sa  ho
voriť o hodnotnosti veci samej vsebe alebo 
s ohľadom na nejaký cieľ. Prvá je hodnot
nosť ontická, druhá teleologická. Miera on- 
tickej hodnotnosti sa ustaľuje hodnotnosťou 
prírodného základu, ktorý je vo veci, alebo 
hodnotnosťou, ktorú do veci vložil pracujúci 
človek, ktorý si ju prispôsobil v potrebe ži-



vobytia. Prvá hodnotnosť je prirodzená, 
druhá dodaná; posledná, nakoľko je dielo 
ľudských rúk, dá sa merať hodnotnosťou ľud
skej práce, prvá je však hodnotnosťou svoj
ho druhu. Mieru teleologickej hodnotnosti ur
čuje miera spotreby, ktorej slúži, a stupeň 
veľkosti, v ktorom jej slúži. Prostriedok 
zväčša nevstupuje ceíý do cieľa, ale len ne
jaká jeho časť, preto teleologická hodnota 
nejakej veci je vždy” menšia ako hodnotnosť 
ontická. Cieľ je vždy viac než prostriedok, 
preto hodnota prostriedku z cieľa je vždy 
nižšia než hodnotnosť prostriedku. Nakoľko 
prostriedok k cieľu pripravuje človek svo
jou prácou a zas človek, ktorý ho spotre
buje, je jeho cieľom, podľa ekonomického 
princípu je žiadúcne, aby rozdiel medzi on- 
tickou a teleologickou hodnotnosťou veci 
bol, pokiaľ možno, najmenší, čiže, aby človek 
pracoval, ako sa len dá, najracionálnejšie.
Podľa stupňa racionálnosti sa určuje stupeň 
hodnotnosti ľudskej práce.

35. Vo výraze treba robiť rozdiel medzi Hodnota, 
hodnotnosťou a hodnotou. Hodnotnosť je 
abstraktného rázu, hodnota konkrétneho. Aj 
hodnotnosť obsahuje viac alebo menej hod
noty, ale neurčitý stupeň. Hodnota je hod
notnosť veci, primeraná k základnej hodnote.

Teleologická hodnotnosť prostriedkov ži
vobytia (strava, šatstvo, bývame) sa určuje 
podľa stupňa nápomooi potrieb ľudskej do-



statočnosti. Teleologická hodnotnosť podkla
du týchto prostriedkov (roľa, záhrada) sa 
určuje podľa množstva hojnosti plodov, ktoré 
prináša podklad pri rovnakej práci. Teleolo
gická hodnotnosť ľudskej práce je určená 
množstvom výrobkov za jednotku času na 
tom istom podklade výroby.

Princíp 36. Pretože celá výrobná činnosť je usmer- 
personálny nená na prostriedky, slúžiace k dostatočno- 
a  sociálny. živobytia ľudskej osoby, jej cieľom je 

jednotlivá osoba. Aj právo vlastníctva je 
prvoradé právom osoby (princíp personálny). 
No, keďže cesta k osobnej dostatočnosti ide 
len cez spoločenskú výrobu, ako prostriedok 
k cieľu, aj osobný cieľ sa rozširuje v ciele 
spoločné (princíp sociálny). Teda aj právo 
vlastníctva sa rozširuje na právo celku. Tak
to v teleologickom uvažovaní.

V ontickom uvažovaní sa zdôrazňuje na
sledujúce: Človek je spoločenský tvor, a tak 
vo svete je nie umiestená jednotlivá osoba, 
ale ľudstvo. Aj svet stvorený, ktorý je pod
kladom živobytia, patrí vo všeobecnosti ľud
stvu ako celku (princíp sociálny). Spoločen
ská príroda sa však odvádza len ako doplnok 
osobnej nedostatočnosti, a tak prvotne sa 
stretá so svetom človek, presne rečeno ľudia, 
jednotliví ľudia, vystrojení rovnakým osob
ným právom (princíp personálny). Teda me
dzi právom jednotlivca a právom celku je 
istá súvzťažnosť, no s  primátom osoby. Preto



ani individualizmus, ani kolektivizmus, ale 
len ústrojné ohraničenie oboch krajností: 
môžeme ho nazvať sociálnym personalizmom, 
čo bude organická syntéza oboch, vlastný a 
samostatný stred medzi krajnosťami nárokov 
jednotlivca a celku, s  primátom osoby.

37. Oprávnenosť vlastníctva určuje nevy
hnutnosť cieľa jednotlivej osoby, uplatnená 
v súlade s  právom ostatných. Právna pred
nosť patrí osobe. Preto sa prvotne vlast
níctvo nadobúda zaujatím veci nikoho so 
zreteľom na princíp sociálny.37 Vec nikoho 
môžu byť plody zeme alebo sám podklad plo
dov, sama zem. Zreteľ na sociálny princíp 
je v tom, že to zaujatie musí byť také 
(miesto, rozloha), aby umožňovalo hospo
dárne nadviazanie spolupráce s inými ľuďmi 
na spoločnú dostatočnosť (pozitívny prvok) 
a aby neznemožňovalo iným zaujať rovnako 
dostatočné prostriedky živobytia a ich pod
klad (negatívny prvok). Druhotne sa vlast
níctvo nadobúda vlastnou prácou, stváre- 
nením veci prírody, veci nikoho alebo vlast
nej; užitočnosť, vtlačená veci ľudskou prá
cou, právom patrí pracujúcemu, ako pôvod
covi. Treťorade sa vlastníctvo nadobúda roz
hodnutím spoločnosti; vtedy, keď nová osoba

37 o nadobúdaní vlastníctva porov. QA 52. — 
O hraniciach vlastníctva porov.: S. H a t a l a ,  
K otázke vlastníctva, 4; Kultúra, XV, 111—119, po
tom: Etický základ prirodzenej hospodárskej sú
stavy, I; Verbum, II, 196—212.
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začína v spoločnosti samostatnú existenciu 
a nemá vlastný podklad živobytia, spoločnosť 
jej môže právoplatne prideliť trvalý podklad 
živobytia svojím rozhodnutím, ktoré ju 
v hmotnom ohľade urobí rovnoprávnou s 
ostatnými. Štvrtorade možno hovoriť o na
dobúdaní vlastníctva dedením; tak totižto, 
že odumretím majiteľa rodinného vlastníctva 
prechodí majetok na dospelé dietky, alebo 
tak, že odumierajúci majiteľ zanechá darom, 
komu chce, plody svojej osobnej práce alebo 
aj podklad živobytia, kým u preberajúceho 
neprekračuje dovolené hranice.

38. Keďže celá oprávnenosť vlastníctva je 
z nevyhnutnosti osobného cieľa, podľa zá
sad sociálneho personalizmu hranice vlast
níctva sú určené hranicami osobnej potreby 
a dostatočnosti (personálne ohraničenie); 
každý má právo na toľké vlastníctvo, koľko 
potrebuje k životnej dostatočnosti. Podľa 
zásad sociálneho princípu personálne ohrani
čenie musí byť v súlade s právom ostat
ných, to značí, nesmie narúšať stupeň život
nej dostatočnosti druhých (ohraničenie so
ciálne). V živote sú vo všeobecnosti hranice 
sociálne širšie než hranice personálne, lebo, 
keby sa majetky sveta, ako podklad živo
bytia, rovnako podelily medzi všetky žijúce 
osoby, jednotlivci by nestačili upotrebiť celú 
časť životného priestoru, ktorá by sa im 
určila. Problém hraníc sa prvoradé vzťahuje



na vlastníctvo, slúžiace za podklad živobytia, 
len druhotne na vlastníctvo, získané osobnou 
prácou na tomto podklade. (Ohraničenie 
vlastníctva, o ktorom je reč v tomto odstav- 
ci, sa však doplňuje nižšie, č. 40, intenzív
nym ohraničením.)

39. Medzi rozličnými druhmi vlastníctva Základné 
prameňom všetkých ostatných je vlastníctvo vlast- 
podkladu živobytia. Vlastníctvo stravy, šat- nIctv0- 
stva, domácich príbytkov alebo nástrojov 
práce, všetky vo svojom hmotnom základe, 
pracovným pričinením človeka sa odvádzajú 
od prírodného podkladu živobytia. Toto vlast
níctvo prírodného podkladu živobytia v spo
ločnosti nazveme základným vlastníctvom.
Kým je základné vlastníctvo trvalým pod
kladom živobytia a užívan'm nezaniká, ostat
né druhy vlastníctva slúžia živobytiu pre
chodne a užívaním zanikajú; nazveme ich 
vlastníctvom odvedeným (vlastníctvo bytovéj 
odevné, stravné, nástrojové). Medzi základ
ným a odvedeným vlastníctvom je ten roz
diel, že základné vlastníctvo dáva príroda 
bez pracovného pričinenia, kým odvedené 
vlastníctvo je látka prírody, stvárnená člo
vekom. Medzi oboma je podstatný rozdiel 
pre podstatný rozdiel ich pôvodu, hoci sa 
látka odvedeného vlastníctva podstatne ne
mení, keď sa mení jej podoba. Podstatne je 
odlišná aj hodnotnosť základného a odvede
ného vlastníctva.
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V civilizovanej spoločnosti býva základné 
vlastníctvo trvalo upravené ľudskou prácou, 
teda okrem hodnoty prírody obsahuje aj 
hodnoty ľudskej práce, dodané hodnoty prí
rodného vlastníctva, ktoré sa hodnotia ako 
každý výkon ľudskej práce.

40. Hranice základného vlastníctva sú ur
čené princípom personálnym a sociálnym, na 
podklade rovnoprávnosti všetkých, odvede
nej zo zásadne rovnakej hodnotnosti ľudskej 
osoby. Veľkosť základného vlastníctva však 
neurčujú len extenzívne rozmery daného 
podkladu živobytia (napr. rozloha pôdy, zá
hrady atď.), ale aj intenzívne rozmery (vý
hodnosť polohy a výnosnosť podkladu). Hod
notnosť vlastníctva je určená nielen rozme
rom extenzívnym, ale aj intenzívnym. Preto 
aj ohraničenie vlastníctva sa musí rozpre
stierať na obe složky veľkosti vlastníctva. 
Rovnoprávny výmer základného vlastníctva 
v složke extenzívnej nazveme ohraničením 
(viď hore č. 38), v složke intenzívnej reduk
ciou základného vlastníctva. Prvotný rozmer 
je ohraničenie, druhotný redukcia, lebo na
sledujú po sebe, redukcia sleduje rovnopráv
ny výnos na jednotku rozlohy, ohraničenie 
rovnoprávny rozmer počtu jednotiek.

41. Niet pochybnosti, že osoba má právo 
na vlastníctvo odvedené, lebo dostatočnosť 
živobytia sa dosahuje tým, že sa toto vlast
níctvo stravuje v spotrebe, teda prechodí do



fyzicko-biotickej štruktúry ľudskej osoby, 
ako cieľa. Na základe princípu identity je 
teda vlastníctvo v nevyhnutnej spojitosti 
s cieľom osoby, od ktorého sa právo odvá
dza. No, táto spojitosť výrobkov s  cieľom 
dáva do spojenia a j základné vlastníctvo 
s osobou, ktorá na ňom pracuje. A to takto: 
cez jednotku času zo základného vlastníctva 
možno pracovným pričinením na spoločen
skej úrovni danej výroby odčerpať len pres
ne určené množstvo výrobkov (kapacita zá
kladného vlastníctva). Množstvo výrobkov 
je teda identicky primerané k základnému 
vlastníctvu podľa času. To značí, že osobná 
potreba výrobkov cez určitý čas, nevyhnut
nosťou identity, viaže základné vlastníctvo 
cez čas ich výroby. Právo na odvedené vlast
níctvo je teda súčasne právom na základné 
vlastníctvo cez čas jeho výroby. A pretože 
človek na svoje živobytie trvalo potrebuje 
výrobky, trvalo mu patrí základné vlastníctvo 
v takej rozlohe, že dostačí trvalo dodávať 
toľko výrobkov, koľko potrebuje k dostatoč
nosti živobytia. Vlastníctvo odvedené, aj zá
kladné, má svoju právnu platnosť z nevy
hnutnej spojitosti s  osobným cieľom toho, 
kto spotrebúva výrobky v službe životnej 
dostatočnosti. V tom je personálna povaha 
vlastníctva.

42. Výrobky, vyrobené jednotlivcom, prí
padne rodinou, v spoločenskej sústave pode
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leného vlastníctva a výroby nespotrebuje 
všetky ten, kto ich vyrobil. V spoločenskej 
orgamzacii výroby jeana osoba sa venuje 
tomuto, iná inému odvetviu výroby. Výrobky 
tých druhov, ktoré sama neobstaráva pria
mou pracou na vlastnom podklade, kupuje 
si výmenou za tovary vlastnej výroby. Takto 
čast výrobkov vlastnej ruky spotrebuje sám 
výrobca, druhú čast utráca vo výmene, keď 
si za ne zaopatruje prostriedky živobytia 
toho druhu, ktoré potrebuje od iných, čo ich 
vyrábajú. Casť svojich výrobkov spotrebuje 
sam, druhú časť spotrebujú iní, vopred ne
určení členovia spoločnosti, ktorí sa uréia 
vtedy, keď si na spoločenskom trhu, alebo 
prostredníctvom, obchodu, vymenia s ním 
svoje výrobky za jeho. A nie je to výmena 
dobrovoľná, ale výmena nevyhnutná z po
vahy veci, pre zásadnú nedostatočnosť jed
notlivej osoby v živobytí. Tým sa stáva, že 
časť výrobkov sa dostáva do spojenia s osob
ným cieiom tých ľudí, s ktorými sa stretne 
pri výmene, s  ľuďmi vopred neurčenými. 
Môžu to byť ľudia ktoréhokoľvek odvetvia 
výroby. Výrobky samy, zapojené takto na 
osobný cieľ ktoréhokľvek člena zo spoločno
sti, dostávajú týmto sociálnu povahu,42 lebo 
smerujú k dostatočnosti kohokoľvek zo spo

<2 Sociálnu povahu vlastníctva určujú viaceré 
složky. Ponajprv hľadisko fyzické: základné vlast
níctvo aj výrobky, získané z neho, nespotrebúva 
len ich majiteľ, ale ktokoľvek zo spoločnosti cez



ločnosti, z celku. Sociálna povaha odvede
ného vlastníctva sa prenáša spojitosťou iden
tity aj na základné vlastníctvo, lebo jeho 
právoplatnosť sa zdôvodňuje práve identitou 
s vlastníctvom odvedeným (s výrobkami) 
cez určitý čas ich výrobky; týmto aj zá
kladné vlastníctvo dostáva sociálnu povahu.
V tomto zameraní vlastníctva na osobu vy
rábajúceho a na osobu kohokoľvek zo spo
ločnosti prvoradá dôležitosť pripadá znovu 
osobnému cieľu, osobe. Lebo osoba rozho
duje, ktoré výrobky z vyrobených spotre
buje sama, koľko a ktoré určí na výmenu, 
sama si volí spoločníka výmeny z mnohých, 
okrem prípadu, že by spoločnosť z vecných 
dôvodov organizovala výmenný celospolo
čenský priebeh. Nadto vlastník, výrobca, sa 
rozhoduje pre výmenu len preto, že výrobky
rovnomocnú výmenu; ten však, kto ich spotrebúva, 
pričleňuje si a j fyzický podklad základného vlast
níctva cez čas výroby tých prostriedkov živobytia. 
Potom hľadisko spoločensko-právne: hranice sú
kromného vlastníctva sú určované spoločnosťou (so
ciálne ohraničenie). Konečne hľadisko cieľa spo
ločnosti; všetka hmotná záruka spoločnosti je akosi 
v súvise s cieľom spoločnosti, ktorý určuje, čo sa 
má vykonať a podniknúť, ako norma konania aj 
v hmotných veciach štátu; (QA sa  najviac venuje 
tomuto hľadisku, porov. Q A 45, n.). — Encyklika 
RN ani encyklika QA nehovoria zásadne, rozlíšene 
a  oddelene o základnom vlastníctve a  vlastníctve 
výrobkov, prípadne vlastníctve bytovom, ako o dru
hoch, neprevediteľných na seba, ale hovoria všeobec
ne o majetku, ako bohatstve vôbec, t. j. spájajú 
mzdové príjmy, výrobky, prostriedky výroby, aj 
sám podklad vyrobených statkov.



Fyzicko-
právny
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iného druhu potrebuje pre seba, teda pre 
osobný cieľ. A tak, aj keď sa pri vlastníctve 
hovorí o personálnej a sociálnej povahe, jed
nako je to v celistvom poňatí oboch stránok 
s  primátom osoby, personálnej stránky. Po
vaha vlastníctva je sociálne personalistická.

43. Vlastníctvo je vo svojej podstate utvo
rené z prvku materiálneho a formálneho. 
Materiálny prvok je danosť fyzická, formál
ny prvok danosť právna. Odôvodnenie vlast
níctva sa  odvádza z racionálnej nevyhnut
nosti cieľového poriadku. Cieľ je nejaká po
treba bioticko-fyzická. Prostriedok k nemu je 
fyzická vec. Podkladom výroby prostriedku 
je príroda. Spojitosť základného vlastníctva 
s odvedeným a tohto s človekom, ako cie
ľom, sa rozsudzuje podľa pravidla ekono
mickej dostatočnosti, odôvodnenosti a iden
tity. Teda mierou vlastníctva je sám fyzický 
poriadok v cieľovom usmernení na dostatoč
nosť človeka. Pokiaľ siaha fyzická závislosť 
a služba, potiaľ siaha právna moc a povin
nosť. Niekto potrebuje na živobytie nejaký 
tovar, ktorý sám nevyrába. Má naň právo 
v danom poriadku výmeny, a cezeň má prá
vo aj na základné vlastníctvo cez jeho čas 
výroby, lebo až potiaľ siaha fyzický súvis 
tovaru. Keď ho obdrží, za túto službu má 
povinnosť vymeniť nielen svoj primeraný 
žiadaný tovar, ale vymieňajúcemu uznať aj 
rovnomocné právo na základné vlastníctvo



cez čas výroby. Takto teda sociálna povaha 
a personálna povaha vlastníctva je celá v ne
ustálom ako by fyzicko-právnom paralelnom 
kmitaní, predstavuje skutočnú fyzicko-práv- 
nu sústavu vlastníctva v danej spoločnosti.
Už to nie je len vlastníctvo súkromné, alebo 
len vlastníctvo osobné, ale je to celospolo
čenská fyzicko-právna sústava, v jednotli
vých jednotkách neustále vzájomne oscilu
júca medzi personálnou a sociálnou stránkou.

44. Ako sa rozlišujú životné potreby a roz- Ústrojnosť 
ličné druhy výrobkov, podobne sa spoloč- sP°ločen- 
nosť vo výrobnej organizácii člení na roz-  ̂ 3Ú' 
ličné odvetvia práce, spoločensky nevyhnut- 
nej alebo užitočnej. Všetky druhy takýchto níctva. 
prác by jedna osoba nemohla vykonať, čiže 
nemohla by dosiahnuť svoju dostatočnosť.
Preto sa ľudia zaraďujú do rozličných od
vetví práce. Jedni sa venujú poľnohospodár
stvu, iní záhradníctvu, iní továrenskej vý
robe šatstva, iní výrobe kovov, sú takí, čo 
vykonávajú spoločensky nevyhnutnú prácu, 
ako vychovávatelia alebo lekári atď. Nezna
mená to, že z každého odvetvia práce vy
chodia do spoločnosti len výrobky jedného 
typu (napr. od roľníkov len zemiaky, od 
záhradníkov len slivky, od lekárov len aspi
ríny atď.), ale je to vždy viac príbuzných 
typov výrobkov (napr. u roľníkov zemiaky, 
obilie, mlieko, mäso atď .); čím viac druhov 
výrobkov odvetvie vyrába, tým je sebestač-



nejšie, čím menej, tým je závislejšie na 
druhých.

Potreba 45. Z povahy veci sa žiada, aby sa tí, čo 
soskupenia sa venujú rovnakému odvetviu výroby, ne- 
vo výroby j ak0 soskupili do jedného spoločenstva, kto- 

' rého úlohou by bolo jednotne racionalizovať 
výrobu, jednotne viesť evidenciu a kontrolu 
redukcie základného vlastníctva, jednotne 
ustaľovať priebeh výmeny. Tým by sa jed
notne usmerňovala a zjednodušovala sociál- 
no-personalistická oscilácia povahy vlast
níctva, zjednodušovala by sa výmena a ob
starávanie výrobkov rozličných odvetví práce 
a slúžilo by sa  uskutočneniu spravodlivej 
sústavy vlastníctva s ohľadom na požiadav
ku personálneho a sociálneho ohraničenia 
aj redukcie. Príslušníci jedného odvetvia 
práce by sa takto sdružili do spoločenského 
telesa, výrobného sväzu, ktorý by zastupo
val a chránil záujmy všetkých svojich prí
slušníkov voči všetkým odvetviam práce, 
preberal by aj záväzky, platné pre všetkých, 
podľa potrieb celej spoločnosti. Výrobný 
sväz by takto nadobúdol povahu nižšej spo
ločnosti, ústrojne začlenenej do celej spoloč
nosti, pre dostatočnosť všetkých.

Spoločen- 46. Pretože všetky sväzy majú jednako 
ský nad- čo s j spoločného a pretože treba, aby aj 

sväzy tvorily právny celok, ako tvoria fy
zický, nad sväzmi sa utvorí celospoločenská 
správa, ktorá bude mať za úlohu jednak nad-



vážnosťou celospoločenskej autority koordi
novať činnosť sväzov, jednak mocou celospo
ločenského zákona vydávať záväzné smer
nice vo veciach, ktoré sú všetkým prísluš
níkom spoločnosti spoločné, alebo presahujú 
príslušnosť sväzovej autority. V tomto nad- 
sväze celospoločenskej autority s  predsta
venstvom, vládou, je vládna a výkonná moc.

Lenže nadsväz vlády predpokladá, že svä
zy na spoločných schôdzkach zástupcov vše
tkých sväzov, v Ústredí sväzov, majú mož
nosť ustaľovať si otázky hospodárskeho 
rázu, aj otázky rovnoprávneho styku medzi 
sväzmi (výmena). Sem by dochádzal aj zá
stupca vládneho nadsväzu, nakoľko aj jeho 
príslušníci, ako nevyhnutná složka spoloč
nosti, majú tiež isté práva a povinnosti 
k ostatným sväzom, ktoré sa dajú porovná
vať ako práva a povinnosti ostatných sväzov 
navzájom (úroveň živobytia príslušn'kov 
vládneho sväzu a štátnej správy).

47. Podľa druhu odvetvia spoločensky ne- Hmotná 
vyhnutného zamestnania nadobúda aj vlast- rozmani- 
níctvo rozmanitý charakter. Iný charakter ^°®^last' 
má vlastníctvo roľníka alebo kovorobotníka, 
ako kultúrneho pracovníka alebo lekára, 
alebo príslušníka vládneho stavu, a podobne.
Každý člen spoločensky dostatočného celku 
neprináša do spoločnosti výrobky hmotného 
rázu, preto ani základné vlastníctvo nemá 
U každého hmotný charakter. U roľníka je



základným vlastníctvom pôda, u kovorobot- 
níka výrobná dieľňa, u učiteľa škola, u le
kára jeho ordinácia alebo nemocnica, u štát
neho zamestnanca vládneho sväzu je ním 
miesto, systemizované na základe spoločen
skej potreby. Lež základné vlastníctvo nikdy 
nemôže byť bez materiálneho prvku, lebo 
taký sväz by to stavalo do nerovnoprávneho 
postavenia voči druhým a protivilo by sa 
to základnej povahe sociálno-personalistickej 
štruktúry vlastníctva vôbec. Totižto, na živo
bytie upotrebúva každý materiálne prostried
ky, jeho právo spoločenskou povahou siaha 
cez ne až na hmotný podklad týchto výrob
kov, má teda sociálnu účasť na základnom 
vlastníctve osoby, ktorá ho osobne vlastní; 
keď vymieňa, dáva ovocie práce svojho od
vetvia spoločensky nevyhnutného zamestna
nia a cezeň pripúšťa k podkladu svojho za
mestnania toho, s  kým vymieňa. Bolo by to 
nerovnoprávne, keby on mal siahať voči 
druhému len po ovocie jeho práce, a nie až 
k základom jeho spoločensky potrebného 
zamestnania. Preto v každom odvetví je a 
musí byť nejaké základné vlastníctvo, ako 
materiálny predpoklad spoločensky nevy
hnutného rovnoprávneho postavenia. No ten
to materiálny predpoklad odvetvia práce je 
primeraný druhu práce, o ktorú ide. Vždy 
môže nadobudnúť ráz niektorej materiálnej 
veci, alebo aspoň dekretálneho ustanovenia,



ktorým sa jeho práca vyhlasuje za spolo
čensky nevyhnutnú, užitočnú a s  hľadiska 
základného vlastníctva za rovnoprávnu s 
ostatnými. Čím hmotnejšie je zamestnanie, 
tým výraznejší je hmotný prvok vlastníctva.
A takto v spoločenskom rozpätí vlastníctva 
pomer medzi materiálnym a formálnym prv
kom vlastníctva je nie ustálený a v každom 
odvetví rovnaký, ale osciluje, podľa hmot
nosti odvetvia zamestnania. Význam základ
ného vlastníctva sa ukáže ešte neskôr, keď 
bude reč o predpokladoch rovnoprávnej vý
meny tovarov.

48. Keď sa tieto požiadavky ohľadne spo- Po- 
ločenskej sústavy vlastníctva porovnávajú rovimnle 
s dneškom, treba zistiť najmä tieto nedo- s dneškom- 
statky:

a) Mnohí ľudia sú bez základného vlast
níctva. Majú len nejaké zamestnanie, za 
prácu dostávajú peniaze, ale za prijaté pe
niaze nemôžu vždy kúpiť všetko, čo po
trebujú na dostatočnosť života. Mnohí majú 
nedostatočné bývanie, alebo nemajú vôbec 
svoj byt. Tí, čo nemajú osobné základné 
vlastníctvo, zväčša nemajú ani vlastné ná
stroje práce.

b) Niekoľkí jednotlivci alebo skupiny alebo 
»štát« majú väčší podklad živobytia, ako to 
vyžaduje ich vlastná osobná potreba. Pre
stupujú osobné hranice základného vlast
níctva. Pretože v spoločnosti sú ľudia, kto-



rým chýba základné vlastníctvo, treba po
vedať, že prestupujú aj sociálne hranice zá
kladného vlastníctva, bytového vlastníctva, 
a neraz aj dostatočnosť samých výrobkov, 
potrebných pre živobytie. To znamená, že 
majetky prírody sú nie podelené rovnomerne, 
a statky, vyrobené spoločenskou prácou, nie 
sú rozdeľované primerane medzi súkromní
kov, členov danej spoločnosti.

c) Odvetvia práce nie sú sjednotené do 
jedného celku a medzi sebou sú nie pospá
jané do ústrojnej jednoty sväzov, pod vede
ním celospoločenského nadsväzu štátnej auto
rity. Jestvuje bud’to priama nadvláda štátu 
nad jednotlivými osobami, nie cez autoritu 
sväzovej správy, alebo neviazanosť práva 
jednotlivcov a jednotlivých nižších skupín.

d) Tento spoločenský stav, v ktorom sú 
ti, čo nemajú základné vlastníctvo, vydaní 
do nadmiernej závislosti držiteľov nadmier
neho vlastníctva, podkladu živobytia, utvára 
priepasť medzi majetnými a nemajetnvmi, aj 
medzi nemajetnými a majetným » štátom*, 
a miesto ovzdušia lásky a žičlivosti, ktorému 
chýba základný predpoklad, právna vyrov
nanosť, utvára sa ovzdušie nežičlivosti a ne
návisti, pravý opak toho, čo požaduje po
vaha veci.

e) Spolupráca medzi spoločnosťou nadpri
rodzenou a prirodzenou, Cirkvou a štátmi, 
ohľadne majetkovej úpravy ľudstva, je ne



úplná., na mnohých miestach neúprimná a 
snížená na nedostatočné minimum, alebo pre
chodí v priamy opak, v boj štátu proti Cirkvi.

Dnešná spoločnosť predstavuje teda stav 
rozvrsteného ochrnutia vo všetkých predpo
kladoch usporiadanej spoločnosti: v rozum
nom, mravnom aj právnom zriadení ústroj
nosti spoločenského života, ktorý by sa mal 
celistvo rozprestierať v sfére hmotnej aj du
chovnej, prirodzenej aj nadprirodzenej, na 
všetkých a na všetko.



Nevyhnúť- 
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UPLATNENIE PRINCÍPOV 
VO VÝMENNOM PROCESE

49. Človek dosahuje osobnú dostatočnosť 
len v spoločnosti, podelenej na rozličné od
vetvia výroby, a to tak, že výrobky svojho 
spoločensky potrebného alebo užitočného od
vetvia vymieňa za výrobky tých odvetví, 
ktoré potrebuje v svojom spôsobe života. 
Preto je výmena výrobkov za výrobky ne
vyhnutným prostriedkom k dostatočnosti 
živobytia, a je teda povinná z povahy veci.49
V utvorenej spoločnosti človek na základe 
prvotného rozhodnutia spolupatriť má právo 
na hotovosť výrobkov, ktoré potrebuje, no 
so svojej strany má povinnosť spoločnosti

<9 o  nevyhnutnosti výmeny v spoločnosti hovorí 
sv. Tomáš: » .. . kupovanie a predávanie sa zaviedlo 
pre spoločnú užitočnosť oboch, že totiž jeden po
trebuje veci druhého, a  naopak, ako je zjavné z F i
lozofa v I. Polit.c (8. Th. 2—2, q. 77. a. 1; porov.: 
A r i s t o t e l e s ,  Politika, 1938, Laichter, Praha, 
s. 16—20).

Miera výmeny je »rovnosť veci k veci«: » . . .  vo 
výmenách sa  dáva niečo nejakej súkromnej osobe 
za vec, ktorá sa  prijala, ako je osobitne zjavné pri 
kúpe a predaji, v ktorých najprv nachodíme pojem 
výmeny. A preto je potrebné vyrovnať vec vecou; 
o čo má tento viac, než je jeho, z toho, čo je 
druhého, toľko vráti tomu, čie je to. A tak na
stáva rovnosť podľa aritmetického stredu, ktorý sa 
berie podľa rovného presahu veľkostí, ako päť je 
stred medzi šiestimi a  štyrmi, v jednom totižto pre
vyšuje a  je menšie.. .«  (2—2, q. 61, a. 2). — A zase:



sprístupňovať výrobky svojho odvetvia. Po
vinnosť vymieňania je spoločenský záväzok 
všetkých navzájom.

50. Pre správnu výmenu sa ustaľuje me- Princíp 
radlo rovnosti daného a prijatého (princíp ^ ^ ati 
ekvivalencie — rovnomocnosti). Ono hovorí 
toľko, že pri správnej výmene sa má usku
točniť zásada rovnosti výkonu a protivýko- 
nu, zásada rovnosti medzi hodnotou vymie
ňaného a vymeneného. Toto pravidlo sa od
vádza zo zásady rovnoprávnosti osôb v spo
ločenskom postavení a rovnakej nevyhnut
nosti výmeny u jedného každého, u každého 
člena spoločnosti, lebo spoločnosť sa  utvára 
preto, aby si zúčastnení boli vzájomne na 
pomoci v osobnej dostatočnosti, cez výmenu. 
Rovnaká nevyhnutnosť vymieňať a zásadná 
rovnohodnotnosť služieb, vymieňaných medzi

»Čo sa  zaviedlo na všeobecnú užitočnosť, nesmie 
zaťažovať jedného viac než druhého. A preto sa 
musí ustanoviť medzi nimi smluva podľa rovnosti 
veci. No veľkosť vecí, ktoré človek užíva, sa  meria 
podľa dávanej ceny a na to sa  vynašla minca, ako 
sa  hovorí v V. Ethic. A preto, ak presahuje či už 
cena veľkosť hodnoty veci, alebo naopak, vec pre
sahuje cenu, zrušuje sa  rovnosť spravodlivosti.
A preto drahšie predávať alebo lacnejšie kupovať 
vec, než stojí, je osebe nespravodlivé a  nedovo
lené. — Iným spôsobom môžeme hovoriť o kúpe 
a predaji, nakoľko prípadkovo spôsobuje jednému 
osoh, druhému škodu: povedzme že niekto veľmi 
potrebuje nejakú vec a druhý má stratu, ak bude 
bez nej. A v takom prípade spravodlivou cenou 
bude, že sa  nielen prihliada k veci, ktorá sa  pre
dáva, ale aj ku škode, ktorú z predaja utrpí pre
dávajúci. A tak je dovolené niečo predať drahšie,
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osobami, je základom princípu rovnomoc- 
nosti výkonu a protivýkonu.

51. Aby výmena bola v spoločnosti dosta
točná a splnila, čo sa od nej očakáva, 
predpokladá sa, že sa v spoločnosti racionál
ne previedla deľba práce. To toľko znamená: 
výroba je organizovaná vo všetkých odvet
viach primerane veľkosti spoločenských po
trieb, takže nevznikne zriedkavosť statkov; 
všetky osoby, príslušné do spoločnosti, sú 
vystrojené hmotnými aj právnymi predpo
kladmi vlastníctva; každý pracuje vo svojom 
odvetví, ktoré mu, podľa možnosti, najlepšie 
zodpovedá; pracuje ako príslušník výrob
ného sväzu na vlastnom základnom vlast
níctve, primerane ohraničenom a redukova
nom. Sám úkon výmeny, hoci je v existencii

než stojí samo osebe, hoci sa  nepredáva drahšie, 
než platí majiteľovi.« (2—2, q. 77. a. 1.)

Uplatňovanie »rovnosti veci k veci« pri výmene 
náleží čností spravodlivosti: »Jeden druh spravodli
vosti záleží vo vzájomnom dávaní a  prijatí: ako 
tá, ktorá záleží v kúpe a  predaji a iných takých 
stykoch alebo výmenách. A ona sa  u Filozofa, v V. 
Ethic., nazýva výmenná spravodlivosť, lebo riadi 
výmeny ači styky.« (2—2, q. 21, a. 1.) Viď a j: 
^Všeobecný tvar spravodlivosti je rovnosť, v ktorej 
sa  shoduje rozdeľovacia spravodlivosť s výmenou, 
v jednej sa  však nachodí rovnosť podľa geometric
kej, v druhej podľa aritmetickej úmernosti« (2—2, 
q. 61. a. 2).

Treba poznamenať, že na základe kvantitatívneho 
rozboru výmeny a výmenného procesu v spoločnosti 
túto rovnosť treba chápať nie ako číselný rez, ale 
ako interval, takže výmenný pomer smeruje k prie
meru rozdielov (porov. nižšie 69).



požadovaný cieľom, je teda morálne nevy
hnutný v potrebe výrobkov iných druhov, 
aj v práve druhých na jeho výrobky ostava 
jednaKo zásadne slobodný. Sám vymieňajúci 
sa rozhoduje na výmenu, sám ustaľuje spô
sob výmeny (sloboda výkonu a sioboda 
volby). tíám si podľa svojej potreby volí, 
s kym vymení, kde vymení, koiko vymení 
a v akom pomere vymení. Aj tu sa teda 
uplatňuje princíp personálny, ale v rozšíre
ní sociálnej primeranosti.

52. Pretože rovnomocnosť je činiteľ veľ
kosti, pri rozbore správnej výmeny sa ne
možno obísť bez definovaných veličín. Ako 
merateľné veličiny vo výmene prichodia do 
úvahy nasledujúce: množstvo výrobkov, zá
kladné vlastníctvo (prípadne jeho látkový 
podiel vo výrobkoch) a  práca (prípadne jej 
účinok vo výrobkoch).

53. Základné vlastníctvo má väčšiu alebo Kvocient 
menšiu hodnotu podľa toho, koľko výrobkov Plodnostl- 
vyťaží z neho priemerne pracujúci, a to na 
jednotke rozmeru, za jednotku času. Číslo
(p), ktoré udáva množstvo výrobkov (M), 
vyťažené priemerným robotníkom z jednot
kového rozmeru základného vlastníctva za 
jednotku času, nazveme kvoncientom plod
nosti:

P =  M.
54. Všetci robotníci nedosahujú v práci Kvocient 

rovnaký výsledok. Ba aj výkonnosť toho vý1101111-
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istého robotníka sa  časovo mení. Na tom 
istom základnom vlastníctve, pri tých istých 
predpokladoch výroby možno dosiahnuť väč
šie alebo menšie výsledky podľa usilovnosti 
a hospodárnosti pracujúceho. Číslo (v), kto
ré udáva, koľko výrobkov (m) vynesie vlast
níctvo jednotkového rozmeru priemernej 
plodnosti za jednotku času pracovným pri
činením (e), nazveme kvocientom výkonu:

v =  m : e

55. V praktickom živote sa mení aj plod
nosť vlastníctva aj výkonnosť robotníka. 
Teda treba spojiť kvocient plodnosti aj vý
konu v jednu veličinu, ktorú nazveme kvo
cientom výnosu. Kvocient výnosu (V) je 
pomer kvocientu výkonu ku kvocientu plod
nosti:

56. Bez ďalšieho symbolizovania defino
vaných veličín na základe bežnej skúsenosti 
možno vypovedať tieto pravidlá: kvocient 
výnosu je nie číslo stále, ale sa  pohybuje 
v intervale, ktorého minimum je pomer mi
nimálneho kvocientu plodnosti ku minimál
nemu kvocientu výkonu a maximom je po
mer maximálneho kvocientu plodnosti ku 
maximálnemu kvocientu výkonu; praktický 
interval je užší než interval teoretický, lebo 
v praxi, pri náhodilej voľbe zamestnania, sa



nemusia soskupiť minimálna plodnosť s mi
nimálnou výkonnosťou, a maximálna plod
nosť s maximálnou výkonnosťou; interval 
výnosu má tendenciu priemeru.

Kvocienty možno uvažovať pri indivíduu 
a spoločnosti. Podľa toho sú potom indivi
duálne a sociálne kvocienty plodnosti, výkonu 
a výnosu. Lenže aj individuálne aj sociálne 
kvocienty sú veličiny intervalové, nie prie
rezové, a majú tendenciu priemeru.

57. Pri redukovanom základnom vlast
níctve je kvocient plodnosti jedného sväzu 
zásadne rovnaký u všetkých jednotlivých 
vlastníctiev v danej spoločnosti; v takom 
prípade sa  kvocient výnosu rovná kvocientu 
výkonu. Ale prevedenie redukcie základného 
vlastníctva na rovnaký kvocient plodnosti 
predpokladá presné štatistiky kvocientov 
plodnosti všetkých jednotiek základného 
vlastníctva v danej spoločnosti, vo všetkých 
odvetviach práce. Nakoľko ustálenie kvo
cientu plodnosti predpokladá teda prácu 
priemerného robotníka na každom takom 
vlastníctve, čo je prakticky neuskutočniteľ
né, nasleduje, že presné určenie kvocientu 
plodnosti je nemožné, tým viac, že sama 
plodnosť vlastníctva sa časovo mení. Preto 
sa kvocient určuje len približne, postupným 
opravovaním aposteriomých štatistík. Nie je 
to teda číslo jednotlivé, prierezové, ale in
terval. To isté platí aj o kvociente výkonu
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a výnosu, s patričnou zmenou. Redukcia kvo
cientu plodnosti sa dá ustáliť len v rámci 
intervalu, nedá sa presne vyčísliť.

Redukcia základného vlastníctva by sa 
v praxi prevádzala odanením nadpriemerného 
kvocientu plodnosti o stredný nadpriemer 
(o strednú výšku minimálneho a maximál
neho nadpriemeru), v prospech odvetvia 
práce, v prospech sväzu (alebo pri presnom 
vyjadrovaní: v prospech toho, ktorý má vo 
sväze najbližší podpriemer, vzatý podi’a abso
lútnej hodnoty daného nadpriemeru). Mini
málny nadpriemer je to minimum väčšej 
plodnosti v danej spoločnosti, ktoré to zá
kladné vlastníctvo vždycky dosahuje; to je 
teda m inimu m  intervalu kvocientu plodnosti 
daného vlastníctva. Stredný nadpriemer je 
aritmetický priemer minimálneho a maxi
málneho nadpriemeru pri danom základnom 
vlastníctve.

58. Vymieňať sa  môže samo základné 
vlastníctvo a môžu sa vymieňať hodnoty 
vlastníctva odvedeného (pokrmy, byt, šat
stvo, nástroje práce, rozličné tovary). Naj
prv prihliadneme rozborom k výmene vý
robkov.

59. Hodnota každého výrobku, ktorý sa 
prináša k výmene, skladá sa z dvoch čiastok: 
z hodnoty, ktorú má tovar ako látka pre
vzatá zo základného vlastníctva (základná 
hodnota), a z hodnoty, ktorú má výrobok



z rúk vyrábajúceho, prípadne aj z výloh 
donášajúcich na trh (dodaná hodnota).59

Rovnaké výrobky nejakého sväzu majú 
zásadne rovnakú hodnotu, keď sa hľadí na 
cieľ, ktorému majú slúžiť (hodnota z cieľa). 
To by znamenalo, že sú rovnako hodnotné 
aj obidve súčiastky hodnoty výrobku, zá
kladná aj dodaná. Ak predpokladáme stav 
redukovaného základného vlastníctva, tam 
sme na prvý pohľad bez ďalšieho náchylní 
pripustiť rovnakú hodnotnosť výrobkov 
ohľadne ich látky, prevzatej zo základného 
vlastníctva (základná hodnota). Pri hodno
tení hodnoty, dodanej ľudskou prácou, n'.e je 
to tak hneď zjavné, pretože výlohy sú zre
teľne rozličné. Problém si treba dôkladnejšie

so Sv. Tomáš zjavne rozlišuje pri hodnotení vý
robkov ich prírodnú hodnotu a  ich hodnotu úžit
kovú, ktoré sú základom užitočnosti pre človeka; 
no okrem toho hovorí o tom, ako vysoko sa  majú 
výrobky ceniť a  na akom podklade. Dôvod, prečo 
sa  vecí cenia, je Ich schopnosť zaokryť ľudské po
treby: »Neoceňujú sa  podľa ich prirodzenej hod
notnosti; ináč by myš, ktorá je živočíchom, mala 
väčšiu cenu než perla, ktorá je neživá vec, veciam 
sa  však dávajú ceny podľa toho, ako ich ľudia 
potrebujú v užívaní (secundum dignitatem naturae 
— secundum quod homines indigent eis ad suum 
usum«, (Comm. in Arist. Ethic. V, i. IX.). — Výška 
ceny sa však ustaľuje prácou a výlohami: »Aby 
bola výmena spravodlivá, na to je potrebné, aby 
sa  toľká cena zaplatila za jeden dom alebo za po
krm jedného človeka, koľké výlohy má staviteľ 
alebo roľník v práci a výdavkoch* (Tamtiež). To 
teda znamená, že pre spravodlivú výmenu platí zá
sada rovnosti veci k veci, t. j. rovnosti vzájomných 
výdavkov a práce.
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prehliadnuť, lebo kupujúci má sklon rovnako 
hodnotiť všetky výrobky rovnakého druhu, 
a predávajúci má zas sklon predávať svoje 
výrobky podľa svojich výloh. A tieto dve 
stanoviská sa môžu rozchádzať.

Výška základnej hodnoty výrobkov sa od
vádza z hodnoty základného vlastníctva. 
A hodnotu základného vlastníctva, ako sa 
hovorilo hore, určuje množstvo výrobkov, 
ktoré prináša za jednotku času, na jednot
kovom rozmere, priemerným pracovným pri
činením. Účasť výrobku na hodnote základ
ného vlastníctva je tým väčšia, čím viacej 
viaže jeho kapacitu, t. j. čím dlhší čas trvá 
jeho výroba, jeho spojitosť so základným 
vlastníctvom, na úrovni spoločenského tech
nického pokroku. Teda jeho hodnotnosť je 
v nepriamom pomere s kvocientom plod
nosti; rozumie sa hodnotnosť z podkladu 
(hodnota z príčiny). Nakoľko sa však v spo
ločnosti kvocient plodnosti zásadne redukuje 
na priemer, zo zásady rovnoprávnosti prí
slušníkov sväzu správne treba hovoriť o zá
kladnej hodnote výrobkov, že takto podklad 
výroby, koľkostne redukovaný na priemer, 
vnáša do výrobkov priemernú hodnotu, ktorá 
nikoho neuprednostňuje. Základná hodnota 
je daná Stvoriteľom pre všetkých ľudí rov
nako, je to hodnota spoločná, nie ľudského 
pôvodu. Preto sa ostro odlišuje od hodnoty, 
dodanej človekom, a nedá sa  s ňou previesť

|



na spoločného menovateľa. Význam základ
ného vlastníctva pri výmene je potom v tom, 
že každý jednotlivec má svoj základ výroby, 
a teda, ako zo svojho vkladá do výrobkov 
skutočne základnú hodnotu; lenže ona ho 
koľkostne neuprednostňuje, lebo je reduko
vaná. Keby nemal základné vlastníctvo, dá
val by len prácu a pri výmene by mohol 
vzniknúť spor, čím vyrovná základnú hod
notu, ktorú dostáva vo výrobkoch od dru
hého, hoci sám dáva len prácu; mohla by 
sa vyskytnúť požiadavka, aby sa rozdiel vy
rovnal prácou. Tým by sa postavil predpo
klad kapitálovej nadvlády, čo je nesprávne, 
lebo základné vlastníctvo sa nedá porovnať 
s hodnotou práce. Musí sa brániť, že zák’adná 
hodnota vo výrobkoch je hodnota spoločná; 
jej majiteľstvo cez základné vlastníctvo 
stavia pracujúceho do rovnoprávneho posta
venia, no koľkostne mu nedáva nijaký nárok 
prednosti.

Čo platí o hodnotení základného vlast
níctva v rámci jedného sväzu, treba preniesť, 
s patričnou zmenou, aj na hodnotenie základ
nej hodnoty medzi sväzmi.

Pre výmenný styk je teda rozhodujúcou Spoiočen- 
hodnota výrobkov, ktorú majú z ľudskej ské hod- 
práce. Pri spoločenskom hodnotení rovnaké noteme- 
výrobky majú zásadne rovnakú hodnotu; to 
značí, že spoločnosť vo všeobecnosti neberie 
greteľ na väčšie alebo menšie výlohy pracu-
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júceho a rovnakú vec hodnotí rovnako. 
A opačne, ten, čo donáša výrobky, hľadí na 
to, aké výlohy má pri donášaných výrob
koch. Jednotlivá osoba kladie dôraz na pra
covné výlohy, spoločnosť kladie dôraz na 
vec. Ich hodnotiace stanoviská sa zásadne 
rozchodia. Riešenie tejto rozdielnosti je 
v osobnej výmene. Pred výmenou hodnota 
výrobkov, ktorú majú z práce, je určená 
intervalom miery spoločnosti a miery vý
robcu.

61. Priebeh výmeny sa  odohráva po skon
čení osobnej výroby tak, že vyrábateľ ustáli, 
čo potrebuje z iných výrobkov spoločnosti, 
čo potrebuje zo svojich výrobkov. Výrobky 
pre vlastnú potrebu oddelí od tých, čo určí 
na výmenu, určené na výmenu ponesie na 
spoločenský trh a vymení ich.

62. Proces výmeny je súčiastkou osobného 
hospodárstva, teda sa riadi ekonomickým 
princípom. U osoby bude sklon za svoje vý
robky vymeniť, pokiaľ možno, najviac výrob
kov iných, ktoré potrebuje. Ako rozumne hos
podáriaca osoba má presne vyčíslený kvo
cient svojho výkonu, aj čas, cez ktorý výra- 
bala tovar, čo nesie na trh, teda vie, asi koľko 
ho stojí jeho výroba jednotky tovaru. To 
isté platí o všetkých, čo prichodia na trh. 
Nateraz tu ohliadnime od vzdialenosti miesta 
výroby a miesta trhu, ktorá by úvahu ešte 
ďalej pozmeňovala; predpokladajme, že



vzdialenosť je u všetkých taká, že prakticky 
nepadá na váhu. V usporiadanej spoločnosti, 
kde je dostatok statkov, nehrá rolu vzácnosť 
tovarov, preceňovaná stanoviskom potreby; 
pri stave redukovaného vlastníctva základná 
hodnota výrobkov koľkostne nepozmeňuje 
úvahu; preto sa pri výmene uplatní, ako zá- 
zladná norma, len ekonomický princíp, me
rajúci veľkosť dávaného a prijatého ekviva
lenciou kvocientov výkonu, čiže rovnohod- 
notnosťou vymieňaných osobných výkonov; 
nehovorí sa  rovnosťou, ale rovnohodnotno- 
sťou, lebo ide o výrobky rozličných od
vetví.

63. Podmieky práce sú v rozličných od
vetviach rozličné. Sú práce viac a menej na
máhavé, práce, ktoré požadujú viac a menej 
vzdelania (prípravy na prácu). Rozličné prá
ce, merané vzhľadom na jednotku času, bý
vajú viac alebo menej hodnotné. A to nielen 
vzhľadom na menší-väčší kvocient výkonu 
v rámci odvetvia práce, ale aj vzhľadom na 
trvalo vyššiu hodnotnosť príslušného sväzu. 
Pomer úrovne sväzu k úrovni základného 
sväzu je sväzové číslo, t. j. kvocient sväzu. 
Ustaľovanie tohto čísla môže ísť buď cestou 
výpočtu celoživotnej amortizácie výdavkov, 
spojených s prípravou na tento druh práce, 
alebo cestou medzisväzovej shody a súhlasu, 
keď sa sväzy ustália na primeranosti jedného 
druhu práce k všetkým ostatným, pričom
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vyvolia jeden za základný. Prvé stanovisko 
je objektívne; ráta na vecné výlohy, spojené 
s prípravou, a na výlohy s prevádzaním za
mestnania. Druhé je stanovisko konvenčné; 
u príslušníka sväzu síce predpokladá, že ráta 
so svojimi výlohami, ale ináč sa výsledok 
nemusí ustáliť podľa jeho výpočtov, ale ne
jako inakšie, podľa spoločenského súhlasu. 

Stavovské 64. Ustaľovanie pomernej hodnotnosti od- 
hodnotenie. vetví práce nie je otázka číro hmotnej po

vahy, otázka hmotných výdavkov, ale sa 
presunuje na otázku ideovú v tom smysle, 
že sa ohodnocuje aj voľba povolania a vôbec 
začlenenie jednotlivého sväzu do služby spo
ločného cieľa. Podľa dôležitosti funkcie, kto
rú sväz vykonáva v spoločnosti, potom 
úvaha prechádza na pole už nie číro mate
riálneho výrazu, ale na pole idey, povedomia 
a hrdosti jednotlivých povolaní. Sväz, ohod
notený duchovne a  ideologicky, vzhľadom na 
cieľ spoločnosti, v jej celom hmotnom aj 
duchovnom rozpätí, aj vzhľadom na povo
lanie a rozhodnutie jednotlivcov patriť skôr 
k tomuto než k inému sväzu zamestnania, 
to je už nie sväz v ekonomickom smysle, 
ale čosi viac, je to stav v smysle sociolo
gickom. A vtedy aj toto sociologické hodno
tenie volá po primeranej protihodnote, ktorú 
stav dostáva v primeranom uznaní a pocte 
so strany ostatných stavov spoločnosti. Ale 
kým ostávame, v oblasti číro hospodárskej,

m



hmotnej, v oblasti ohodnocovania výkonu 
a protivýkonu, hovoríme dôsledne o sväzoch, 
a nie o stavoch.

65. Keď je raz v spoločnosti platne ustá- Sväzové 
lený kvocient sväzu, čiže pomerná hodnot- hodnotenie, 
nosť práce jedného sväzu k inému, už je
tým určený výmenný pomer medzi priemer
nými príslušníkmi dvoch sväzov. Len medzi 
priemernými príslušníkmi, lebo, hoci sväzový 
kvocient je v danom spoločenskom súhlase 
číslo stále, príslušníci sväzu nepracujú s rov
nakým výkonom, nemajú rovnaký kvocient 
výkonu, a tak sa u jednotlivcov kvocient vý
konu umiesťuje niekde uprostred celosväzo- 
vého intervalu výkonu. Vzhľadom na kvo
cient výkonu sväzových príslušníkov nie je 
ešte výmenný pomer ustálený sväzovým 
kvocientom, ale sa musí bližšie určiť slobod
nou osobnou výmenou.

66. Aj pri výmene sa uplatní takto zá- Sociäino- 
kladná sociálno-personalistická charakteri- persona- 
stika spoločenského života. Spoločnosť urču- hstická
je medzisväzové kvocienty, sväzy určujú p°vaha 

.. , . . , m . . .  , vymeny.vnutrosvazovy interval výkonu svojich prí
slušníkov (sväzovo-sociálna stránka), zá
kladná hodnota vo výrobkoch je zásadne 
spoločná (celospoločenská stránka), ale jed
notlivci v daných predpokladoch určujú svoj 
výmenný pomer, v rámci spoločenského in
tervalu, osobnou výmenou (personálna 
stránka).
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67. Predpokladajme teda, že základná hod
nota výrobkov je spoločensky redukovaná, 
ďalej, že medzisväzové ústredie ustálilo, po
dľa skúsenosti aposteriomých štatistík aj 
podľa uznanej úrovne života v jednotlivých 
sväzoch, sväzové konštanty; sú to číselné 
intervaly, v akom pomere stojí hodnota prie
merného výkonu jedného sväzu k základné
mu sväzu. Predpokladajme, že každý sväz 
ustálil svoj vnútrosväzový interval kvocientu 
výkonu svojich príslušníkov. Predpokladaj
me, že každá jednotlivá osoba pozná inter
val svojho osobného výkonu. Isteže, menli- 
vosť kvocientu vnútrostavovského výkonu 
závisí od menlivosti kvocientu osobného vý
konu jednotlivcov. A kvocient sväzu v me- 
dzisväzovom vzťahu je závislý od menlivosti 
vnútrostavovského intervalu kvocientu vý
konu. V tomto predpoklade je určená so
ciálna miera výmeny medzi dvoma osobami, 
ktorá by mala platnosť zákona.

No v rámci zákona je daná možnosť osob
ného uplatnenia pomeru osobnou výmenou 
určitých jednotlivcov. Tu môžu nastať via
ceré možnosti, podľa náhodilosti stretnutia:

a) alebo sa stretnú osoby rovnakého kvo
cientu výkonu; vtedy kľúčom ich správnej 
výmeny je kvocient sväzu, pomer, ustálený 
medzi dvoma sväzmi;

b) alebo sa  stretnú osoby odlišných kvo
cientov výkonu; vtedy v osobnom dohovore



môže nastať to, že svoje právo presvedčí 
alebo vyšší kvocient, alebo nižší kvocient, 
alebo obaja upustia od svojho a pomer vý
meny ustália podľa priemerného kvocientu 
oboch. A to: bud’to sa stretnú dvaja s kvo
cientom nadpriemerným, prípadne podprie
merným, alebo sa stretnú dvaja, z ktorých 
jeden má podpriemerný, druhý nadpriemerný 
kvocient výkonu. V každom prípade, keď je 
výmena kompromisná, výsledok sa prikláňa 
k priemeru, ináč ostáva alebo na miere sil
nejšieho alebo slabšieho.

V spoločnosti každý potrebuje viac výrob
kov, preto vymieňa s viacerými; pre všetky 
prípady platí rozbor rozvedenej jednoduchej 
výmeny. Vzhľadom na všeobecnú tendenciu 
k priemeru osoby s  nadpriemerným kvocien
tom výkonu vo výmene vždy niečo obetujú 
zo svojej nadpriememosti v prospech slab
šie výkonných. Tu sa účinne, a takrečeno 
z nevyhnutnosti povahy veci, musí uplatniť 
princíp sociálnej lásky.

68. Pretože vo všeobecnosti pri výmene sa Kvocient 
obyčajne nestretajú rovnako výkonní jednôt- výmeny, 
livci, osobná výmena v rámci spoločenského 
intervalu sa neuskutoční podľa rovnosti kvo
cientov výkonu oboch vymieňajúcich, ale 
v ich intervale, s tendenciou k priemeru. To 
značí, že ekonomický stav silnejšieho je po 
výmene nižší, než bol pred výmenou, a eko
nomický stav slabšieho je po výmene vyšší,
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než bol pred výmenou. Tento ekonomický 
stav po výmene možno vyjadriť číslom, buď- 
to tak, že sa ustáli hodnota, ktorú zhospo- 
dáril vo výmene, alebo tak, že sa ustáli 
pomer kvocientu osobného výkonu ku kon
venčnému kvocientu, podľa ktorého sa pre
viedla výmena oboch. Tento pomer kvocientu 
osobného výkonu k ushovorenému kvocientu 
nazveme kvocientom výmeny. Kvocient vý
meny udáva, ako kto speňažil, zhospodáril 
svoje výrobky v spoločnosti; kvocient vý
meny je mierou hodnoty výrobkov vo vý
mene.

69. Výmenná hodnota výrobkov v spoloč
nosti je určená spoločenským intervalom 
vnútrosväzovej výkonnosti a medzisväzového 
kvocientu; osobná výmenná hodnota sa 
umiesťuje v intervale spoločenskej hodnoty; 
keďže sa uskutočňuje s príslušníkmi viace
rých odvetví, už tam sa prejavuje jej sme
rovanie k priemeru vnútrosväzovej výkon
nosti. Číselne sa vyjadruje kvocientom vý
meny.

70. Zákon výmeny je trvalý rozsah po
merov výmeny jedných výrobkov za druhé, 
platný v sústave spoločensky dostatočnej 
výroby. Spoločensky je určený výškou svä- 
zových intervalov, kvocientov výkonu, a má 
trvalý sklon k priemeru. Je to teda zákon 
v zásade štatistický. V tomto výmere platí 
o celku, a. nič určitého nehovorí o jednoth-



vých prípadoch; ohľadne týchto určuje len 
hranice, v ktorých sa vyskytne výmenný 
pomer dvoch osôb. Jednako aj tento zákon 
výmeny, hoci v zásade štatistický, vhodným 
rozšírením intervalu môže nadobudnúť dy
namický charakter. V dôsledku toho môže 
občiansky zákonodarca vo veci výmeny to
varov ustáliť prísne záväzný zákon; môže 
ustáliť interval, platný z povahy veci samej, 
ktorý neslobodno prekročiť.

71. V spoločnosti možno hovoriť aj o vý
mene základného vlastníctva vtedy, keď si 
niekto s druhým vymení miesto, prejde 
z jedného odvetvia práce do druhého alebo 
v tom istom odvetví z jedného miesta na 
druhé. Aj tu sa musí uplatniť zásada rovno- 
mocnosti.

72. Základné vlastníctvo v spoločnosti sa 
vždy skladá z dvoch súčiastok. Z čiastky 
prírodnej, ktorá je vo veciach tak, ako sú 
v prírode dané stvorením (hodnota základ
ná), a z čiastky dotvorenej, ktorá pochodí 
od človeka, čo si podklad prírody prispôso
bil k osobnej užitočnosti (hodnota dotvore
ná). Teleologická hodnota prírodnej súčiast
ky (porov. 34) je v spoločnosti zásadne rov
naká pri každom základnom vlastníctve, spo
ločensky redukovanom; táto rovnosť je prá
ve základom toho, že pri výmene stoja proti 
sebe rovnako postavené výrobky všetkých 
osôb a uvažuje sa len hodnota, dodaná člo

Výmena
základného
vlast
níctva.



Peniaze.

vekom. Ide teda len o primerané zhodnote
nie čiastky, dotvorenej človekom; ona je 
výsledkom ľudskej práce, vykonanej na da
nom podklade, dá sa teda ustáliť podľa dĺžky 
času a výšky kvocientu výkonu príslušníka 
toho sväzu, majiteľa vlastníctva, ktorý si 
prispôsobil vlastníctvo. Preto stačí, keď ten, 
ktorý dáva vo vlastníctve menej, nejakým 
spôsobom doplatí druhému patričný rozdiel.72 
To sa môže stať vo výrobkoch jeho druhu 
alebo iného druhu, podľa dohody.

73. Ale tu treba poznamenať, že hodnota 
základného vlastníctva, ktorú má z prírody, 
je hodnota, stvorená Bohom, kým hodnota, 
dodaná človekom, je ľudského pôvodu. Táto 
a ešte iné známky rozdielnosti majú za ná
sledok, že základná hodnota vlastníctva a 
hodnota ľudskej práce alebo jej účinkov sa 
medzi sebou nedajú číselne porovnávať, ne
dajú sa  číselne previesť na spoločného meno
vateľa. V dôsledku toho v nijakých okolno
stiach nemožno »zakúpiť« základné vlast
níctvo za nejaké výrobky alebo peniaze.

74. Výmena výrobkov za výrobky je ob
ťažná, najmä pri prenášaní s  miesta na 
miesto. Preto sa hospodáriaca spoločnosť za
riaďuje tak, že ľahko prenášateľné veci upo- 
trebúva ako prostriedky výmeny. To sú pe
niaze.74 Peniaze sú výrobky, ktoré okrem

12 O zakúpení základného vlastníctva, ako pôdy 
a  pod., porov. RN 4.



svojej výrobnej hodnoty majú ešte hodnotu 
dohovorenú, aby uľahčily vymieňanie stat
kov. Peniaze, ako výrobky vôbec, majú naj
prv základnú hodnotu, zo samého základného 
vlastníctva tých, čo vyrábajú peniaze. Potom 
majú hodnotu, dodanú človekom, ktorá je 
určená sväzovým kvocientom výrobcov pe
ňazí. Lež spoločnosť niekoľkokrát zvyšuje 
túto ich hodnotu dohovorom, spoločenským 
súhlasom, aby čím najvýhodnejšie splnily 
svoj cieľ, uľahčenie výmeny; to je konvenčná 
hodnota peňazí (dohovorená hodnota). 
Vzhľadom na to, že v celkovej hodnote pe
ňazí, ako výmenných hodnotnín (cenín), pre
vláda hodnota konvenčná, aj o celkovej hod
note peňazí vôbec možno hovoriť ako o hod
note konvenčnej, dohovorenej.

i* O zavedení peňazí: »Neboť ježto začalo vypo- 
máhání ze vzdáienéjší ciziny, záležející v dovozu 
vécí, kterých byl nedostatek, a ve vývozu vécí, 
kterých byl nadbytek, nutné bylo zavedeno užívání 
penéz. Není totiž každá véc pŕirozené potrebná 
snadno prenosná. . . «  ( A r i s t o t e l e s ,  Politika, 
Laichter, Praha, 1938, s. 17). Podobne sv. Tomáš: 
»Pemaze však podľa Filozofa, v V. Ethic. a v I. 
Polit., vynašly sa predovšetkým na uskutočňovanie 
výmeny. . . «  (2—2, q. 78, 1). No sv. Tomáš berie 
peniaze rovnocenne s akýmkoľvek výrobkom, kto
rého cenu možno m erať: » . . .  ako hovorí sv. Augus
tín v knihe De disciplina Christ. »všetko, čokoľvek 
majú ľudia na zemi, a všetko, čoho sú pánmi, sa 
volá peniaze, lebo starí vymeňovali svoj majetok za 
peniaze«. A Filozof, v IV. Ethic., hovorí, že peniazmi 
nazývame všetko, čoho cena sa  meria peniazom« 
(2—2, q. 117, a 2. ad 2). Peniaz je aj predmetom 
štedrej lásky (ibid in c.).
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75. Výmenná hodnota je vždy v pomere 
k niečomu, za čo sa vymieňa. Aj hodnota 
peňazí je v pomere k niečomu, to je ku vý
robkom všetkých druhov v spoločnosti. Pe
niaz, ako hodnotný výrobok, v hodnotnosti 
niekoľkonásobne znásobený, je spoločným 
menovateľom hodnotnosti všetkých spolo
čenských výrobkov. Naň sa preratúva hod
nota všetkých výrobkov. V pomere k nemu 
sa vykonáva výmena všetkých ostatných vý
robkov medzi sebou. (Znovu treba pozname
nať, že hodnota peňazí sa  nemôže primeria- 
vať k základnej hodnote vlastníctva ani vý
robkov, ale len k hodnote účinku ľudskej 
práce, vykonanej na podklade základného 
vlastníctva, lebo zastupuje len tieto hod
noty.)

76. Priebeh prvého vydania peňazí, ktorý 
je potom základom ďalšieho peňažného stavu 
a jeho premien, by musel byť nasledujúci. 
Spoločnosť by presne zistila, koľko je v spo
ločnosti všetkých výmenných hodnôt, to jest 
bohatstvo ľudskej práce, ktoré by v spolo
čenskom hospodárení mohlo prísť do výmen
ného procesu. Číselné vyjadrenie tohto množ
stva hodnôt, »inventár spoločenských hod
nôt, súcich na výmenu«, by sa  opieralo 
o číslo základného sväzu a o kvocienty vý
konu ostatných. Každý sväz by pre seba vy
hotovil svoj »inventár hodnôt sväzu«. A kaž
dá jednotlivá hospodársky činná osoba by



vyhotovila svoj soznam hodnôt. Teda prv, 
než by sa zaviedla jednotná reálna sprostred
kujúca hodnota peňazí, jestvovala by jed
notná abstraktná číselná stupnica hodnôt 
všetkých výrobkov. Tento počet spoločensky 
vymieňateľných hodnôt by sa vzal za základ 
vydania množstva peňažných jednotiek, vhod
ne: jedna ku jednej. Týmto by sa konvenč
nosť hodnotnosti peňazí presunula na kon
venčnosť čísla základného sväzu. Rozumie 
sa, že aj počet spoločensky vymieňateľných 
hodnôt je tiež číslo intervalové, s istou vnú
tornou členitosťou, zodpovedajúcou členitosti 
samých vymieňateľných výrobkov (hodnoty, 
dotvorené v základnom vlastníctve, hodnoty 
bytové, nástrojové, výrobkové, výrobky s  kle
sajúcou hodnotnosťou postupom času, vý
robky so stúpajúcou hodnotnosťou s  postu
pom času, výrobky s trvalou hodnotnosťou, 
výrobky skutočne kolujúce, výrobky v trva
lom úžitku jednotlivých o sô b ... atď.). Pri
merane množstvu voľných výrobkov by sa 
potom uvoľnilo do obehu primerané množ
stvo peňazí, to by bola úloha finančnej poli
tiky určitej spoločnosti.

77. Ustálenie počtu spoločenských hodnôt, 
pravdaže, platí len v rámci jednotlivej se
zóny, a preto sa  znovu a znovu musí v eta
pách výroby kontrolovať a opravovať, zvy
šovať alebo snižovať, tak ako sa snižu je alebo 
zvyšuje úroveň a  výnosnosť spoločenskej

Oprava
sezónna.



produkcie, hodnotnosť peňazí stúpa, jej sni- 
žovaním klesá, ak len nepredpokladáme, že 
primerane zvýšenej výrobe sa  vydajú v kaž
dej sezóne nové peniaze do finančného fondu 
spoločnosti a do obehu. Toto preratúvanie 
peňazí z jednej sezóny na úroveň spoločen
ských hodnôt druhej sezóny je složitý 
finančný proces, ktorý sa dá zvládnuť len 
za spolupráce evidencie jednotlivých sväzov 
a jednotlivých nižších hospodárskych jedno
tiek. Pravdaže, ani vtedy sa nedôjde k pres
nému vyčísleniu stavu, ale len k určeniu in
tervalu, v ktorom sa pohybuje hodnotnosť 
jednotlivých výrobkov. Je jednou z mnohých 
úloh, ktorú by maly vykonávať hospodárske 
sväzy vo svojej vnútornej správe, ustaľovať 
po sezónach osciláciu hodnotnosti celosväzo- 
vej produkcie a ustaľovať ceny, vždy v po
mere k minulej sezóne, aby sa tak potom 
v Ústredí sväzov porovnaním úrovne vše
tkých sväzov ustálil medzisväzový výmenný 
pomer výrobkov; to jest, aby sa opravil in
terval, ak by citeľne odbočoval od výmeru 
predchádzajúcej sezóny.

78. Ak by sväz mal ešte v dosť veľkej zá
sobe výrobky z predchádzajúcej sezóny, ich 
cena by sa musela upraviť primerane novej 
sezóne. Pre túto úpravu kľúčom by bola 
norma spravodlivej výmeny medzi osobami 
s  rozličným kvocientom výkonu, čiže reduk
ciou na priemer medzi zásobou z minulej



a hotovosťou z prítomnej sezóny (redukova
ná výška výroby sväzu).

79. Pretože hodnotnosť peňazí celkom zá
visí od tej výšky (úrovne) spoločenskej pro
dukcie, pre ktorú boly vydané, ak sa z nich 
neodoberá ani k nim nedodáva, ich hodnota 
stúpa alebo klesá zo sezóny na sezónu tak, 
ako klesá alebo stúpa úroveň spoločenskej 
produkcie novej sezóny, porovnaná s  úrov
ňou predošlej sezóny; teda hodnotu peňazí 
novej sezóny určuje vždy redukovaná výška 
celospoločenskej úrovne produktov, (keď sa 
totižto do nich zarátajú aj výrobky, ktoré 
sú v zásobe z minulých sezón). Hodnota pe
ňazí stúpa alebo klesá podľa toho, ako stúpa 
alebo klesá hospodárska úroveň, spoločenské 
oceňovanie výrobného procesu. Tu má základ 
prípustnosť úrokov79 za uložené peniaze; Úroky 
lenže ony môžu byť kladné alebo záporné. z povahy 
Keď stúpa úroveň spoločenskej výroby, stú- veci- 
pa aj ich kúpna sila, keď úroveň klesá,

79-ao o  stanovisku sv. Tomáša k  úrokom, viď 
KSP H. 26, 27.

O stanovisku k podkladu úrokov z dôvodu »dam- 
num emergens — vzniklá škoda« viď S. Th. 2—2, 
q. 77. a. 1. in c. — Stanovisko ku »lucrum ces- 
sans — ušlý zisk« viď o niečo nižšie: »Ak však 
niekto veľmi ziskava. vecou druhého, ktorú dostal, 
ten však, ktorý predal, je nie poškodený tým, že 
mu vec chýba, nesmie ju predražiť. Lebo osoh, ktorý 
vznikne druhému, nepochodí od predávajúceho, ale 
vyplýva z postavenia kupujúceho. A nik nesmie 
predávať druhému, čo je nie jeho, aj keď mu môže 
predať škodu, ktorou trpí„« (ibid. in c.)



zmenšuje sa aj ich kúpna sila; nie sú to 
teda úroky z rastu nominálnej výšky peňazí, 
ale z ich kúpnej sily. To je úrok z povahy 
veci. Zmena hodnotnosti peňazí v pomere 
k všetkým výrobkom v spoločnosti, 

úrok 80. Iný je druh úroku,80 ktorý sa vysky-
investičný. tuje pri požičiavaní peňazí jedného druhému, 

rozumie sa  pri požičiavaní na ciele investičné, 
na zlepšenie podmienok výroby a pod. (Pô
žička na ciele spotrebné, napr. v prípade ne
jakej hospodárskej pohromy, ktorá by bola 
stihla niekoho, kde celá hodnota peňazí sa 
obráti na spotrebovanie v službe osobného 
cieľa toho, čo si požičiava, celá pôžička ostá
va v kategórii spotrebovaných výrobkov, 
môže teda prinajviacej klesnúť alebo stúpnuť 
podľa všeobecného stúpania alebo klesania 
spoločenskej hladiny; o tom bola reč v pre
došlom odstavci.) Pri požičiavaní na ciele 
investičné, na zlepšenie výroby sa vec má 
ináč. Tu sa pomocou investovaného majetku 
dosahuje zlepšenie výroby, teda zvýšenie 
kvocientu výnosu, ktoré zvýšenie sa pripi
suje pracujúcemu, ak len nenadobudne po
vahu zvýšenej plodnosti základného vlast
níctva, čo by požadovalo zásah redukcie kvo
cientu plodnosti. Takou melioračnou investí
ciou sa teda natrvalo zväčší osobný výkon 
určitého jednotlivca, vďaka majetku, vlože
nému do výrobného podniku. Po uplynutí 
určitého času zlepšenej výroby mohol by



teda aj vrátiť požičaný peniaz, aj trvalo za
ujať výhodnejšie postavenie voči ostatným 
zo svojho odvetvia práce, praktickým zvý
šením vlastného kvocientu výnosu. Keďže sa 
teda stal takto bohatším aj pri pomoci pe
ňazí toho, kto mu ich požičal, je spravodlivé, 
aby on mal podiel na jeho výhodách. Výšku 
tohto podielu určí vzájomná dohoda oboch.
Mohla by sa  síce brať za základ podielu nad
miera výhodného postavenia, ale nakoľko je 
dočasná, na neurčito, nedá sa vyrátať do 
budúcnosti, dokedy bude trvať, pretože aj 
ostatní z toho istého odvetvia práce postup
ne tak isto prispôsobia svoje výrobné pred
poklady a dobehnú toho, kto ich predbehol 
racionálnou investíciou. Lenže treba pripo
menúť, že je primerané, aby sa investície 
väčšieho rozmeru prevádzaly v súhlase s cel
kovou racionalizáciou sväzovej výroby a jed
notlivcom sa neponechávalo privoľné pole, 
na spoločnú škodu sväzového hospodárstva.
No v menších rozmeroch sa vždy bude môcť 
uplatniť výhodné zlepšenie osobného hospo
dárstva, ktoré sa nepriráta k plodnosti vlast
níctva.

81. Keď jednotlivý sväz ustáli na konci Cenové 
novej výrobnej sezóny úroveň výroby sväzu ústredie' 
a neustáli pomer hodnoty novej výroby 
k hodnote výroby predošlej sezóny, ustáli 
tým vlastne súčasne aj svoj pomer k hod
note peňazí, k tomu základnému druhu vý-



robkov, o ktorom vie, že sa cez sezónu 
nezmenil v množstve; peňazí vo výrobnej 
sezóne ani nepribúda ani neubúda. Pri 
stálom množstve peňazí a stálom náklade 
výrobného procesu cena výrobkov stúpa 
alebo klesá, podľa toho, či ich počet klesá 
alebo stúpa; cena výrobkov je v nepria
mom pomere k výrobnej úrovni, pričom 
pod úrovňou rozumieme množstvo výrobkov, 
získané prácou sväzu za danú sezónu. Na
koľko však sväz hospodári samostatne ako 
osoba, v ústredí sväzov porovná, aký je 
výsledok výroby u ostatných odvetví vý
roby. Ak majú výsledok rovnobežný s  vý
sledkom vlastného sväzu, cena výrobkov je 
ustálená vlastným porovnaním. Ak sú však 
výsledky ostatných sväzov v pomere k minu
lej sezóne zmenené, bude musieť vojsť s nimi 
poznove do výmenného medzisväzového ro
kovania a výmenný pomer upraviť podľa 
novej situácie. Tí, čo majú výšku výroby 
nižšiu než v minulej sezóne, budú zvyšovať 
ceny, tí, čo ju majú vyššiu, mali by ponúk
nuť nižšiu cenu, ale mohlo by sa stať, že 
by chceli zotrvávať na cene predošlej, ktorá 
platila len vo vzťahoch k položeniu výroby 
v minulej sezóne. Aby sa do medzisväzovej 
výmeny voviedol poriadok, musí sa v danej 
spoločnosti sísť medzisväzové ústredie, v kto
rom sa ustáli, aká bola úroveň výroby vo 
všetkých sväzoch jednotlivé a spoločne v po



mere k predchádzajúcej sezóne; zodpovedne 
novému položeniu urobia sa nové opatrenia: 
ustáli sa výmenný pomer medzi jednotlivými 
sväzmi podľa zásad výmeny, v rámci inter
valu, s  tendenciou k priemeru; ak je celková 
výroba vyššia alebo nižšia ako v minulej se
zóne, pustia sa do obehu alebo sa  z obehu 
stiahnu peniaze v takej výške, ako udáva 
rozdiel výroby dvoch po sebe idúcich sezón; 
to sa stane cez príslušné sväzy, v takom po- 
dieli, v akom ustaľujú rozdiel od predchádza
júcej sezóny.

Ústredným ustálením výmenných pomerov 
aj množstva peňažného obeživa sú ustálené 
intervaly cien tovarov, platné pre danú spo
ločnosť. Ústredie sväzov, keď pracuje vo 
funkcii ustaľovania výmenných pomerov, 
čím vlastne ustaľuje ceny tovarov, možno 
vhodne nazvať cenovým ústredím. Pravda, 
cenovému ústrediu by sa vo vývoji spoloč
nosti postupne pridaly príbuzné úlohy, sú
visiace s evidenciou a kontrolou cenovej hla
diny v danej spoločnosti, vždy s náležitým 
zastúpením jednotlivých sväzov, pretože ce
nové ústredie je neoddeliteľné od výrobných 
sväzov.

82. Z povahy veci je výmenný proces 
v spoločnosti dosť složitý. Presné zisťovanie 
a záruka, že sa v jednotlivých prípadoch 
uplatní princíp ekvivalencie, je nemožné. 
Zisťovať sa dajú len praktické intervaly.

Záver.



Práve preto nikdy nemožno číselne dokázať, 
že sa  táto alebo oná výmena previedla cel
kom rovnomocne. Nikto si je nie nikdy sto
percentne istý, že uskutočnil osobnú výmenu 
úplne v pomere rovnocennosti. Preto aj for
ma výmeny, vypovedaná v princípe ekviva
lencie, a požiadavka tzv. výmennej spravodli
vosti sa  neuplatňujú dynamicky, s absolútnou 
platnosťou v každom prípade, ale štatisticky, 
v rámci istého intervalu, a predstavujú ide
álny prierez, ku ktorému smerujú všetky 
výmenné pomery. Aj keď právo rovnomocnej 
výmeny platí vždycky, sotva kedy sa uplat
ní, lebo je to požiadavka hraničná; prakticky 
sa nikdy neuplatní, lebo jeho pravdepodob
nosť sa  blíži nule. To značí, že nad procesom 
výmeny musí vždy účinkovať, ako doplňu
júca norma, princíp lásky (porov. 23, 67). 
Tým viacej, že výmenné sbližovanie. rozdiel
nych kvocientov praje slabšiemu, a to danou 
povahou veci. Aj tým sa povahou samej veci 
rieši to, že vyššia zručnosť pracujúceho (tiež 
dar stvorený) neosoží len osobe, ktorá ho 
má, ale je akosi na osoh aj tým, ktorí sa 

Po- s ňou stýkajú v spoločnosti, 
rovnanie 83. Keď so stavom dnešnej spoločnosti po- 
s dneäkom. roVnáme princípy, ustálené v týchto vývo

doch, zisťujeme predovšetkým tieto roz
diely:

a) Pretože je nie prevedená rovnoprávna 
deľba vlastníctva a sústava základného vlast-



níctva je nie redukovaná, chýba predpoklad 
rovnoprávnej výroby, a tak aj rovnoprávnej 
výmeny, lebo vyššia prírodná plodnosť, prí
padne nadmierne hranice vlastníctva bezdô
vodne uprednostňujú majiteľa výnosnejšieho 
vlastníctva; tým chýba vôbec predpoklad 
možnosti rovnohodnotnej výmeny.

b) Ceny tovarov sa ustaľujú alebo voľnou 
konkurenciou jednotlivcov alebo sa ustaľujú 
zákrokom štátnej moci tak, že sa ustáli jed
notná celoštátna cenová norma bez zásad
ného porovnávania výrobného stavu v ústre
dí sväzov; chýba možnosť, aby sa výmenný 
zákon navrhoval dobrozdaním cenového 
ústredia, ako zákon štatistický; preto sa dnes 
alebo jednoducho zruší zákonitosť, normo
vaná spoločensky (liberalizmus), alebo sa 
bez vecného podkladu ustáli zákonitosť dy
namická (socializmus). Oboje sa deje na úkor 
pravej charakteristiky sociálne-personalistic- 
kej štruktúry spoločenského diania.

c) Medzi cenovou politikou a finančnou 
politikou niet súvzťažnej rovnobežnosti, akú 
požaduje povaha vecí. A potom, odčerpáva
nie finančného majetku na podnikanie mimo 
výmeny a spoločenskej spotreby, na podni
kanie investičné, nebýva vždy primerané 
únosnosti výrobného stavu.

d) V dnešnom výmennom procese, ktorý 
umožňuje výmenu hodnôt medzi sústavou 
základného vlastníctva (pozemky prírody)



a sústavou odvedeného vlastníctva (produkty 
ľudskej práce), je zárodok zmätku.

Lež reorganizácia výmenného procesu v 
spoločnosti na princíp limity rovnohodnotno- 
sti je proces zdĺhavý. Je to úloha regulova
ného vývoja vo všetkých složkách spoločen
skej výroby, v organizácii celého hospodár
skeho spoločenstva.



ZÁKLADNÉ ČRTY SPOLOČENSKEJ 
VÝSTAVBY

Na základe doterajších záverov treba, 
aspoň náznakovito, načrtnúť nejaký plán spo
ločenskej výstavby podľa zásad sociálneho 
personalizmu. Je  to v podstate spoločenstvo 
výrobných sväzov, sjednotené v svojom svä- 
zovom ústredí a pod štátnou správou, v spo
lupráci s náboženskou spoločnosťou, s Cir
kvou.

84. Utvárame jednotlivých sväzov by malo Poriadok 
stáť na príbuznosti zamestnania a malo by sväzov. 
sledovať uzavretosť pokračujúcej výroby, 
takže by do jedného sväzu, nakoľko možno, 
patrily všetky čiastočné a pokračujúce vý
robné úlohy v tom istom odvetví výrobkov; 
natoľko, že by sväz vo vnútornej členitosti 
výroby zásadne sám mal spracovať látku, 
prevzatú z prírody, až po hotové výrobky, 
ktoré prichodia na trh spotreby. Teda všetky 
prostredné výroby a prípadné spracúvanie 
polotovarov by zásadne prináležalo vždy 
tomu istému sväzu V tomto smysle možno 
všetky spoločenské odvetvia rozčleniť na eko- 
nomiu, kultúru, zdravotníctvo, štátnu správu 
a bohoslužbu. V každom takomto základnom 
odbore navrhneme isté uzavreté odvetvia



Ekonomla.

Kultúra.

práce, ktoré by mohly tvoriť samostatné 
sväzy a načrtneme ich úlohy.

85. Ekonomia je odbor spoločenského za
mestnania, ktorý vykonáva spoločensky ne
vyhnutnú alebo užitočnú prácu spracúvaním 
hmotných predpokladov sveta na osoh člo
veka. Možno rozlíšiť nasledujúce výrobné 
sväzy:

Roľníctvo (výroba obilnín, okopanín, chov 
dobytka, chov hydiny). — Záhradníctvo 
(pestovanie zeleniny, ovocia, kvetín, liečivých 
rastlín). — Baníctvo (dolovanie rúd, uhlia, 
nafty, nerastov). — Dopravníctvo (starosť 
o premiesťovanie ľudí a  vecí, po cestách, 
železniciach, vzduchom, vodou). — Priemy
selná výroba (môže mať rozličné odvetvia, 
ako napr.: výroba zemerudná, výroba che
mická, výroba strojárska, výroba odevná, 
výroba výživná).

86. Kultúra. (Nie je to výrobný sväz 
v bežnom slova smysle, lebo nevyrába sériové 
výrobky strojového typu. Do spoločenského 
fondu dodáva plody ducha, ktoré sa nedajú 
tak pohodlne definovať ekonomickým výko
nom, ako výrobky hmotných odvetví práce. 
Je  to zamestnanie nadovšetko osobné, lebo 
tu človek nejakej látke nedáva len podobu, 
stvárnenú rukami, podľa svojej mysle, ale 
je to činnosť, ktorá sa vykonáva najprv v du
chovných oblastiach človeka; aj jej plody 
sa spotrebujú v duchu. Je  to činnosť duchov.



ná a pre duchovnú činnosť neplatia meradlá 
veľkosti alebo hodnoty, odvedené z poľa 
hmotného hospodárstva. A jednako sa neja
ko opiera o hmotné meradlá, najmä dĺžku 
prípravného vzdelania, potrebného v tomto 
zamestnaní, a na priemernú dĺžku času, cez 
ktorú sa  samo zamestnanie vykonáva v ži
vote.)

Možno rozlíšiť tieto odvetvia kultúrnej čin
nosti:

Výchova (školská, poškolská alebo vše
obecná občianska osveta národa). — Umenie 
(umelecká tvorba všetkých druhov, slovesné 
umenie, výtvarné umenie, umelecké staviteľ
stvo). — Veda (vedecké bádanie, výučba na 
vysokých školách).

87. Zdravotníctvo. Nie je to výrobný sväz Zdravot- 
v bežnom slova smysle, lebo neutvára výrob- nIctvo- 
ky, ktoré by boly oddelené od človeka, ale
lieči alebo chráni pred chorobou súčiastky 
živého tela. Správne by sa činnosť lekárov 
nazvala skôr zdravotná služba národ2, ve
rejnosti.

88. Štátna správa. Nie je výrobný sväz, Štátna 
ale spoločenský »nadsväz«. Spája a uvádza sPráva- 
do súladu činnosť sväzov medzi sebou, aj 
činnosť všetkých ľudí v spoločenskom mimo- 
výrobnom živote. Je  nositeľom a vykonáva
teľom štátnej autority. Jeho činnosť sa
člení na:

Zákonodarstvo. — Súdnictvo. — Občian



Ústredie
sväzov.

ska bezpečnosť. — Štátna administratíva. — 
Medzištátny styk.

Hodnotenie výkonu príslušníkov štátnej 
správy sa meria dobou prípravy, dobou vý
konu a občianskym uznaním.

89. Ústredie sväzov je spojovací orgán, 
ktorý sjednocuje činnosť sväzov na dobro 
celej spoločnosti. Jeho úlohou je ustaľovať 
výšku spoločenských potrieb v jednotlivých 
odvetviach, ustaľovať výmenné pomery me
dzi sväzmi (cenové ústredie), prevádzať vzá
jomnú kontrolu správnosti evidencie výkonu 
jednotlivých sväzov, vymieňať si vzájomné 
skúsenosti technického pokroku a cestou 
vzájomného porozumenia riešiť prípadné 
spory medzi jednotlivými sväzmi.

Treba osobitne poznamenať, že aj usmer
ňovanie financií možno, ba treba nacelkom 
ponechať ústrediu sväzov.

Ohľadne obchodu, zdá sa, že by vyhovo
valo, aby každý sväz mal svoje vlastné pre
dajne v rozličných miestach štátu, prípadne 
aj sieť miestnych predajní; ale to by nemu
selo rušiť obecné predajne s miešaným to
varom, ktoré by sa mohly organizovať ako 
samostatná živnosť, alebo ako sväzová pre
dajňa.

V spoločenskej sústave sväzov nejestvuje 
osobitná kategória tzv. robotníctva, ako ne
majetnej triedy, ale všetci príslušníci sväzu 
pracujú na svojom mieste, ako vlastníci na



istom spoločenskom systemizovanom mieste 
užitočnej alebo nevyhnutnej práce; to, 
pravda, nevylučuje, aby sa v spoločnosti ne- 
utvoril oddiel pracovníkov, prechodiacich na 
výpomoc s miesta na miesto, podľa potreby.
Lež to sa  vždy prevedie v rámci príslušného 
sväzu, nie je potrebný osobitný sväz robot
níkov. Postavenie robotníctva, ako osobitnej 
triedy, v dnešnej spoločnosti je znetvorením 
pravej povahy veci.

V ústredí sväzov by mal paritné zastúpe
nie aj spoločenský »nadsväz« štátnej správy, 
ktorý by, kým je v ústredí sväzovom, nemal 
nadvážnosť štátnej autority, ale by spoluroz
hodoval ako predstaviteľ spoločensky nevy
hnutného zamestnania.

Mimo organizácie sväzov môžu sa utvoriť 
nejaké výrobné pomocné spolky, ako napr. 
spolok včelárov alebo pestovateľov húb, po
kiaľ by sa toto zamestnanie vykonávalo po
pri hlavnom zamestnaní, ktoré ich začleňuje 
dc ústredia sväzov, a zaručuje im spoločen
skú ochranu postavenia a osobnej nezá
vislosti. Ale pre určovanie cien by ich veci 
patrily do cenového ústredia; ináč ich osobné 
veci by patrily do sväzu hlavného zamest
nania.

90. Sväzy majú úlohy výrobné, výmenné, Úlohy 
vnútrosväzové aj medzisväzové; medzisvä- sväzov 
zové záležitosti, ktoré sa týkajú len dvoch 
jednotlivých sväzov, vykonávajú sa súkrom-



ne; ktoré sa týkajú všetkých, vykonávajú 
sa v Ústredí sväzov.

Vo výrobnom procese majú sväzy tieto 
úlohy: udržovať a  rozširovať kapacitu vý
roby primerane spoločenskej potrebe a uži
točnosti; racionalizovať spôsoby sväzových 
odvetví výroby; zadovažovať dostatok suro
vín, potrebných na výrobu v sväze, či vlast
nou výrobou alebo výmenou od iných sväzov; 
vychovať sväzový dorast vo veciach prípra
vy na osobitné úlohy sväzu v spoločnosti; 
viesť evidenciu plodnosti a výkonu v rámci 
sväzu; starosť o príslušníkov vlastného svä
zu, prechodne alebo trvalo neschopných 
práce; cestou administratívnou aj cestou 
sväzového súdnictva rozhodovať vo veciach, 
týkajúcich sa vnútorných sväzových záleži
tostí.

Vo výmennom procese majú sväzy tieto 
úlohy: ustaľovať množstvo vyrobených stat
kov, ktoré sa určí pre hromadnú medzisvä- 
zovú výmenu; (jednotlivci môžu aj súkromne 
vymieňať, ale nie neobmedzene); ustaľovať 
kvocient sväzu v danej sezóne; spravovať 
výrobkový a finančný fond sväzu (peňažné 
zásoby príslušníkov sväzu by opatroval sám 
sväz, podobne súkromné zásoby nepredaných 
výrobkov); ustaľovať výmenný pomer 
v Ústredí sväzov, ako návrh na výmenný 
zákon; obstarávať odpredaj vyrobených stat
kov sväzu a  kúpu potrebných statkov od



iných sväzov pre príslušníkov vlastného 
sväzu (tu by mohly byť zaradené aj ob
chody s miešaným tovarom ako sväzová 
složka).

Vo vnútrosväzovej správe by mal sväz 
tieto úlohy: vydanie štatútu sväzovej správy; 
určenie kategórií príslušníkov sväzu, podľa 
úrovne odvetvia zamestnania; utvorenie svä
zovej rady zo zástupcov predstaviteľov ka
tegórií príslušníkov odvetví sväzu; utvorenie 
sväzovej administratívy; vypracovanie výrob
ného plánu na jednotlivé sezóny; rozhodo
vanie ohľadne výšky investície a  jej umieste
nia; starosť o kultúrne potreby dorastu a 
dospelých, výchova stavovského vedomia; 
starosť o chorých a neschopných práce, 
v spolupráci so zdravotníctvom; starosť 
o stavovský kult Boha v spolupráci s Cirkvou.

91. Cirkev. Neodvisle od sväzu a štátu vo cirkev, 
všetkých sväzoch má svoje miesto krajinská 
provincia svetovej Cirkvi so svojím ducho
venstvom, lebo jej pozitívne Božie rozhod
nutie určilo starosť o bohoslužbu a duchovnú 
službu ľudstvu. Je j úlohy sú hlavne: starosť 
o Boží kult, starosť o výchovu osobnej aj 
spoločenskej mravnosti, na základe prirodze
ného rozumu aj zjavenej pravdy, všeobecná 
náboženská výchova, súdnictvo svedomia, vy
sluhovanie sviatosti. Treba zdôrazniť, že 
k starosti o výchovu a  k vykonávaniu úradu 
súdnictva svedomia patria všetky veci pri-



Hmotná
dostatoč
nosť.

rodzeného aj zjaveného zákona mravnosti, 
okrem toho veci svetonáhľadu v najvšeobec
nejšej šírke, spôsob súkromného aj verejného 
života.

Hmotná dostatočnosť kňazského stavu 
Cirkvi katolíckej91 je zabezpečená ovocím 
cirkevných majetkov (tzv. benefíciami, ktoré 
sa riadia vlastným cirkevným právom — 
Codex juris canonici, pars V) alebo pôžit
kami, ktoré poskytuje duchovenstvu štát 
miesto prevzatých cirkevných majetkov, ale
bo darmi veriacich.

Trvalým podkladom živobytia duchoven

9i Can. 1409 CJC: »Cirkevné benefícium je právne 
bytno, natrvalo založené alebo ustanovené prísluš
nou cirkevnou vrchnosťou, záležiace v posvätnom 
úrade a práve prijímať dôchodok z daru patria
ceho úradu.«

Can. 1473 CJC: »Hoci beneficiát má aj iné ne- 
beneficiátne majetky, môže brať osoh a  plody z be- 
neficiátneho výnosu, nakoľko potrebuje na svoje 
počestné živobytie; viaže ho však povinnosť nad
bytočné venovať chudobným alebo na zbožné ciele.«

Can. 727 CJC: § 1. »Zámerná vôľa kupovať alebo 
predávať za časnú cenu vec vnútorne duchovnú, 
napr. sviatosti, cirkevnú právomoc, vysviacku, od
pustky atď., alebo vec časnú, poviazanú s duchov
nou vecou natoľko, že časná vec nijako nemôže 
byť bez duchovnej, napr. cirkevné benefícium atď., 
alebo keď je duchovná vec predmetom, hoci len 
čiastočným, smluvy, napr. posviacka predávaného 
posväteného kalicha, je simónia božieho práva.

§ 2. Ale dávať časné veci, patriace k duchov
ným, za časné, patriace k duchovnej, alebo duchov
né za duchovné, alebo aj časné za časné, ak sa 
to v Cirkvi zakazuje pre nebezpečenstvo neúctivosti 
voči duchovným veciam, je simónia cirkevno- 
právna«.



stva je tzv. benefícium, čo je právne bytno, 
složené z posvätného úradu a práva prijímať 
príjmy, potrebné na živobytie (can. 1409). 
Duchovenstvo vo všeobecnosti nemá základ
né vlastníctvo v smysle sociálne-etickom, t. j. 
jednotlivej cirkevné majetky patria Cirkvi 
ako celku, komunite. Aj príjmy, nahradzu
júce benefícium, majú túto povahu.

Výška osobnej užitočnej odmeny jednotli
vých duchovných sa neriadi, ako u svetských 
ľudí, postavených vo výrobnom ekonomickom 
procese, mierou rovnohodnosti výkonu za pro- 
tivýkon, v smysle výmennej spravodlivosti. 
Duchovný výkon sa nedá porovnávať s  vý
konom hmotne ekonomickým, ale výška osob
ného užitočného príjmu sa meria potrebou po
čestného živobytia. Cirkev požaduje, aby du
chovný po použití na živobytie nevyhnutných 
aj ušetrených plodov benefícia nadbytočné 
rozdal chudobným (can. 1473). Nie je to po
vinnosť spravodlivosti (výmennej, zákonnej 
a pod.), ale povinnosť náboženstva. Nábožen
skému výkonu duchovného sa podľa rovnosti 
veci k veci nedá primeriavať nijaký rovno- 
hodnotný časný protivýkon plodov hmotného 
bohatstva, pre nebezpečenstvo simónie (can. 
727). Duchovný má, v smysle can. 1473, prá
vo na počestné živobytie, a má povinnosť 
pracovať vo svojom postavení, koľko poža
duje starosť o sverené duše; vo svedomí ho 
viaže ťažká povinnosť nadbytočné rozdať
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chudobným (Noldin-Schmitt, Summa Theol. 
moralis, II., 381).

Výška príjmu počestného živobytia sa 
môže merať výlohami štúdií a prípravného 
času na kňazský stav, podobne ako sa to 
robí v povolaniach hospodárskeho života. 
Miera povinného minimálneho výkonu v du
chovnom povolaní môže byť určená miestom 
prevzatého posvätného úradu; no duchovný 
je vždy povinný uplatňovať svoje schopnosti 
v dušpastierstve, podľa miery rozumnej veľ
kodušnosti, primeranej duchovným potrebám 
veriacich, nerátajúc pritom na osobitnú od
menu za nadvýkon. A keby ju aj v nejakých 
okolnostiach prijal, má ťažkú náboženskú 
povinnosť nadbytočné rozdať chudobným.

Cirkev je spoločnosť lásky, nadhospodár- 
ska, nadštátna, nadsvetová, lebo je spoloč
nosť nadprirodzená. Lenže má úlohu v štátoch 
a medzi štátmi. Jednako nemožno o nej po
vedať, že by bola ustanovizňou medzinárod
nou, ale: nad-medzinárodnou. Cirkev je božia 
ustanovizeň nadprirodzeného rázu, ktorá 
má v ľudstve pozitívne božie poverenie ísť 
do celého sveta, učiť všetky národy, krstiť 
ich a vovádzať do Kristovho kráľovstva 
v mene Otca i Syna i Ducha Svätého ; udržo
vať prítomnosť Boha a Vteleného Slova Bo
žieho na zemi po všetky dni, do skončenia 
sveta.



DODATOK

Niektoré otázky, týkajúce sa spoločenské
ho života a náhľadu na spoločnosť, treba 
osobitne rozobrať, aby sa ešte tesnejšie nad
viazalo na dnešné položenie spoločnosti a za
ujalo k nemu stanovisko. V svetle myšlien
kového rozboru predošlých statí obrátime 
osobitný zreteľ na niektoré body všeobec
ného náhľadu na spoločnosť. Predovšetkým 
sa zastavíme pri pochopovaní štátu, sociálnej 
spravodlivosti, stavovskej myšlienky, rozobe
rieme požiadavku rodinnej mzdy a čo s tým 
súvisí, obrátime zrak na podmienky a smysel 
technického pokroku.

92. Pohľad na štát. Doteraz nebola výslov- St&t. 
ne reč o štáte. Vždy sme úmyselne radšej 
volili všeobecnejší výraz spoločnosť. Teraz 
treba prihliadnuť bližšie k samému pojmu 
štátu, k jeho osobitnej povahe, ako spoloč
nosti hospodárskej aj pospolitosti života.

Nie každá hospodárska spoločnosť je spo- Prirodze- 
ločnosťou štátnou. Sú súkromné hospodárske ná spoioč- 
spoločnosti, v ktorých sa sjednocujú výrobei nosť vše" 
jedného odvetvia, aby ľahšie dosahovali, čo ^g^toe 
sledujú; to ešte je nie štát, ale len dobro- nosti 
voľne utvorená spoločnosť na dosahovanie 
súkromného cieľa, ktorý sa môže, a nemusí 
dosahovať práve takto. Štát sa líši od kaž
dej súkromnej spoločnosti v dvoch veciach:



najprv v tom, že soskupuje ľudí tak, aby sa 
sjednotením množstva a jeho plánovitým roz
členením do rozmanitých odvetví výroby to
muto množstvu ľudí zaručila všestranná do
statočnosť života (cieľ štátu) ;92 potom v tom, 
že dosahovanie tohto cieľa nemôže byť člo
veku ľahostajné, ale je to jeho povinnosťou 
z povahy veci samej, pretože bez takejto spo
ločnosti nemôže si zriadeným spôsobom udr
žať a rozvinúť život (nevyhnutnosť štátu 
z povahy veci). Tieto dve požiadavky čiže 
známky štátu ako spoločnosti sú dané v sa
mej povahe veci; neurčuje ich ľudská kon
vencia, ale človek ich len objavuje v uplat
není racionálneho princípu, nadriadeného 
slobodnému rozhodovaniu človeka, lebo táto 
spoločnosť zo samej povahy veci má na sebe 
známku racionálnej nevyhnutnosti; inými 
slovami: štát, ako ho vymedzuje racionálny 
princíp, vo svojej nevyhnutnosti a cieli je 
mravná požiadavka, ktorá sa musí splniť. 
Štát je vec mravného poriadku a vtedy, keď

92 Okrem definícií štátu, uvedených v pozn. 16, 
sv. Tomáš uvádza ešte výmer štátu, ktorý sa  uvá
dza v sociálnej etike ako metafyzická definícia 
štátu: »Štát je dokonalá spoločnosť*; »Ako človek 
je časťou domu, tak dom je časťou obce: a  o b e c  
j e  s p o l o č n o s ť  d o k o n a l á ,  ako sa  hovorí, 
v I. Politic. A preto, ako dobro jedného človeka 
je nie posledným cieľom, ale je zariadené k spoloč
nému dobru, tak aj dobro jedného domu je zaria
dené k dobru jednej obce, ktorá je spoločnosťou 
dokonalou.* (1—2, q. 90, a. 3. ad 3; porov. ib. a, 
2. in c.)



sa štát utvára, koná sa mravný skutok; ko
najú ho všetci tí, čo dávajú súhlas k utvo- 
reniu štátnej spolupatričnosti.

93. Cieľ štátu je všestranná dostatočnosť Cier 
všetkých jeho príslušníkov. K tomuto cieľu štátu- 
prispievajú všetci svojím podielom a z neho 
všetci doplňujú svoju osobitnú nedostatoč
nosť. V tejto spoločnosti je štátna dostatoč
nosť vždy prítomná a vždy sa musí udržo
vať. Všetci občania trvalo usmerňujú svoje 
konanie na tento cieľ, a tak trvalo utvárajú 
fond spoločenskej dostatočnosti, alebo, ako 
sa ináč hovorí, spoločné dobro.93 To sú všetky 
hotovosti služieb alebo statkov, ktoré sú 
v spoločnosti poruke tým, čo ich práve po
trebujú, to je ochrana práva osoby a jed
notlivých skupín, to je zákonodarstvom a

ss U sv. Tomáša ^spoločné dobro -— communis 
utilitas, communis salus (1—2, q. 96, a 6), com- 
mune bonum« má mnohoznačné významy, hlavne 
nasledujúce: a) ». . .  všetci, čo sa zaraďujú k ne
jakej spoločnosti, sú k spoločnosti v pomere ako 
časti k celku; lež čiastka tak, ako je, patrí celku: 
preto akékoľvek dobro čiastky sa dá previesť na 
dobro celku« (2—2, q. 58 a. 5). — b) Súhrn vše
tkého toho, čo vyratuje v De reg. princ, v súvise 
so zakladaním obcí: prístupné miesto, na ktorom 
je obec postavená (L. H. c. 1.), zdravý vzduch 
(c. 2), dostatok životných potrieb (c. 3), krajina 
nech má rozličné príjemnosti (c. 4), hojnosť čas
ných statkov (c. 5), prírodné bohatstvá, čriedy do
bytka (c. 6), umelé bohatstvá: zlato, striebro a 
mince (c. 7), dobrá vláda (c. 8), výkon vlády (c.
9—10), silné opevnenia (c. 11), vlastný peniaz 
(c. 13), primerané ťarchy a dane (c, 14), zásoby 
verejnej pokladne pre chudobných (C. lô) atď.



Dostatoč
nosť
hmotná.

Dostatoč
nosť
právna.

štátnou správou účinne usmerňovaný tok 
spoločenského života, to je dostatočné zve
ľaďovanie verejných prostredí života. Krát
ko: hotovosť hmotná, právna a duchovná.

Hmotná dostatočnosť je zaručená racio
nálnym zorganizovaním sústavy sväzov sjed- 
notených ústredí. O tom bola reč.

94. Právna dostatočnosť stojí na základe 
racionálneho, morálneho a právneho princí
pu a nadobúda svoj vlastný štátoprávny vý
raz v právnej jednote štátnej pospolitosti. 
K tomuto treba bližšie prihliadnuť. Ak sa 
má množstvo ľudí právne sjednotiť v jeden 
celok, musí zasiahnuť jednaké právo a 
v právnom vzťahu pospájať všetkých prísluš
níkov množstva. Racionálna jednota sosku- 
peného množstva je daná tým samým, že 
všetci nahliadnu základnú pravdu nevyhnut
nosti spoločenskej spolupatričnosti pre vše
strannú dostatočnosť živobytia vlastnej oso
by. Morálna jednota je daná tým, keď každý 
pre seba, vo vnútri svojej rozumovej povahy, 
uzná vôľou a osobne sa rozhodne za usku
točnenie tohto pravidla správneho rozumu. 
Lež právna jednota je daná až vtedy, keď 
určití jednotlivci, množstvo jednotlivcov, 
ktorí spĺňajú podmienky hmotnej dostatoč
nosti, na danom území navzájom si vyslovia 
súhlas a rozhodnutie štátnej spolupatrič
nosti. Tým sa každý zaväzuje spolupracovať 
trvalo so všetkými ostatnými v duchu spo



ločenskej dostatočnosti (osobná povinnosť) 
a každý nadobúda právo voči všetkým ostat
ným, aby mu všetci priznávali a dávali, čo 
mu patrí ako osobe, rovnoprávne začlenenej 
do spoločenského sväzku (osobné právo).

95. V tomto základnom súhlase množstva 
je nevyhnutne obsiahnuté dvoje: jednak prá
vo a povinnosť množstva utvoriť usmerňu
júci orgán zpomedzi seba, ktorý bude účin
nou autoritou usmerňovať všetkých k jed
notnému sledovaniu cieľa štátu (súhlas so 
zákonom štátu), jednak rovné právo a po
vinnosť každého voči všetkým, ochotne plniť 
to, čo bude štátny zákon požadovať od jed
notlivcov a celku. Tento trvalý mravný po
stoj všetkých občanov k štátnemu právnemu 
sväzku93 a k štátnemu životu, tento súhlas

m Právny sväzok spomína sv. TomáS, keď po
dáva výmer obce; porov. pozn. 16.

O zákonnej spravodlivosti hovorí: ^Spravodlivosť 
riadi pomer človeka k človeku. Toto môže byť dvo
jako: najprv pomer človeka k druhému, chápanému 
jednotlive, potom k druhému, chápanému vo vše
obecnosti, nakoľko totižto ten, čo slúži spoločnosti, 
slúži všetkým ľuďom, ktorí patria k tej spoločno
sti: v oboch prípadoch ide o spravodlivosť vo vlast
nom slova smysle: lenže je jasné, že všetci, čo sa 
zaraďujú k nejakej spoločností, sú k spoločností 
v pomere ako časti k celku; lež č;astka tak. ako 
je, patrí celku; preto akékoľvek dobro čiastky sa 
dá previesť na dobro celku. Podľa toho teda dobro 
akejkoľvek čnosti, či už ona upravuje jeho pomer 
k sebe samému alebo k nejakým iným jednotlivým 
osobám, dá sa  previesť na všeobecné dobro, ku 
ktorému smeruje spravodlivosť; podľa tohto skutky 
všetkých čností môžu patriť k spravodlivosti, ako 
k takej, čo upravuje človeka k všeobecnému dobru;

Sväzok
zákonnej
spravodli
vosti.



s právom sa nazýva spravodlivosť, a keďže 
ide v prvom rade o právo zákona štátnej 
moci, volá sa spravodlivosťou zákonnou. 

Dokonalá Keď v štáte jestvuje mravný a právny 
spoločnosť. staVj žg všetci občania v záujme dostatoč

nosti živobytia sú sjednotení týmto posto
jom mravného a právneho súhlasu so záko
nom štátu, spoločnosť je úplne utvorená, je 
dokonalá. Preto sa hovorieva, že štát je

v tomto smysle sa  spravodlivosť nazýva všeobecná 
čnosť a pretože ustanovovať niečo ohľadom vše
obecného dobra prináleží zákonu, ako sa hore spo
menulo (1—2, q. 90. a. 2), preto sa taká spra
vodlivosť, v uvedenom smysle všeobecná, nazýva 
zákonnou spravodlivosťou; skrze ňu je totižto člo
vek v súlade so zákonom, ktorý prevádza skutky 
všetkých čností na všeobecné dobro« (2—2, q. 58, 
a. 5). — ^Zákonná spravodlivosť nie je v podstate 
každá čnosť, ale okrem zákonnej spravodlivosti, 
ktorá vedie človeka bezprostredne k všeobecnému 
dobru, musia byť a j iné čnosti, ktoré bezprostredne 
upravujú pomer človeka k jednotlivým dobrám; to 
môže byť k nemu samému alebo k nejakej jed
notlivej osobe« (2—2, q. 58, a. 7). — ^Zákonnej 
spravodlivostí prináleží upravovať k všeobecnému 
dobru v tom, čo patrí súkromným osobám; a na
opak, spoločné dobro rozdeľovaním určovať jednotli
vým osobám patrí osobitnej spravodlivosti« (2—2, q. 
61, a, 1).

»V inom poriadku sa  berie do ohľadu vzťah celku 
k čiastkam, a k tomuto poriadku sa  druží vzťah 
toho, čo je všeobecné, ale primerané jednotlivým 
osobám; tento vzťah riadi spravodlivosť pri rozde
ľovaní (rozdeľovacia spravodlivosť), ktorá roz
deľuje spoločné podľa úmernosti« (ibid). ■— V š e 
obecná podoba spravodlivosti je rovnosť, v ktorej 
sa shoduje rozdeľovacia spravodlivosť s výmennou, 
lenže v jednej sa  nachodí rovnosť podľa geomet
rickej, v druhej podľa aritmetickej úmernosti* 
(2—2, q. 61. a. 2).



v prirodzenom poriadku dokonalá spoloč
nosť. Jednotiacim princípom dokonalej spo
ločnosti je teda sväzok zákonnej spravodli
vosti.

96. Právny vznik štátu prechodí teda tý- 
mimo štádiami: najprv je osobný mravný po
stoj jednotlivých osôb utvoriť spoločnosť ži
votnej dostatočnosti; potom je vyslovenie 
súhlasu určitých ľudí, na určitom území, u 
ktorých je splnený predpoklad dostatočnosti; 
nato sa utvorí vládny orgán96 a prejaví sa 
súhlas so zákonodarstvom štátu, nokoľko sa 
bude vydávať v súhlase so základnou nor
mou spoločenskej dostatočnosti a osobnej 
rovnoprávnosti všetkých (v tomto poslednom 
prejave je dvojitý moment: moment súhlasu 
so vzťažnosťou občanov medzi sebou — sú
kromný právny vzťah, a moment súhlasu so 
vzťažnosťou všetkých občanov k štátnej 
autorite — verejný právny vzťah).

97. Štátny zákonodarca, hoci má v štát
nej spoločnosti najvyššiu moc, veď len on 
môže vydávať zákony, platné pre všetkých, 
jednako je nie nacelkom vyňatý zpod nad
radenej moci. V svojom rozhodovaní podlieha 
nadriadenej norme. Veď aj zákon, ktorý dáva 
ako starosta spoločenstva, je tiež dielo roz
umu, a to zamerané na spoločné dobro po

»8 O prirodzenej nevyhnutnosti vládneho orgánu 
hovorí sv. Tomáá v De reg, prime. X., X.; porov. 
hone pozo. 16,

Právny
vznik
Štátu.

Občiansky
zákon.



spolitosti: »Zákon je úprava rozumu k spo
ločnému dobru, vyhlásená tým, čo sa stará 
o štát« (S. Theol., 1—2, q. 90, a. 4).8T Teda 
zákonodarcu v sostavovaní zákona viažu zá
sady správneho rozumu. A nie je to len zá
väzok poznania, ale aj konania, teda závä
zok v plnom slova smysle mravný. Tak 
ďaleko, že občanov zaväzuje natoľko, na
koľko je v súvise so spoločným dobrom. 
Z podstaty veci každý zákon má smerovať

• t O zákone v mysli zákonodarcu (2—2, q. 57, 
a. 1. citované hore, pozn. 26—30, odst. 5) hovorí 
sv. Tomáš ešte toto: >Podľa hore rečeného sa  musí 
povedať, že zákon je nie nič Iné, ako výpoveď 
praktického rozumu vo vladárovi, ktorý spravuje 
nejakú dokonalú spoločnosť. Ale je zjavné, v pred
poklade, že svet riadi božská Prozreteľnosť, ako 
sme hovorili v L, že celý vesmírny štát sa  riadi 
rozumom božím. A preto sám pojem riadenia vecí, 
ktorý je v Bohu, ako vládcovi vesmíru, má ráz 
zákona. A pretože Boží rozum nič nepochopuje 
v čase, ale má pochop večný, ako sa  hovorí v Prísl.
8, plynie, že taký zákon treba nazvať večným* 
(1—2, q. 91, a. 1.). Takto teda akékoľvek pripra
vovanie zákona v mysli zemského vládcu je vyhľa
dávaním večného zákona z daností sveta; je teda 
účasťou na večnom zákone. A podľa toho, ako je 
vyjadrený večný zákon v účastenstve stvorenia, 
hovorí sa  o práve prirodzenom a pozitívnom, ako 
sa citovalo hore (2—2. q. 60. a. 5; viď pozn. 26—30).
O obsahu prirodzeného práva viď hore cit. 1—2, 
q. 94, a. 2; — o pozitívnom zákone a  práve viď 
2—2, q. 57, a. 1.; ib. a. 2; ib. q. 60. a 5,

A tak sa  všetko zemské právo odvádza od več
ného zákona: »Z toho je jasné, že všetky veci v ne
jakom smysle majú účasť na večnom zákone, lebo 
jeho vtlačením majú sklony k vlastným skutkom 
a cieľom. Lež medzi ostatnými rozumné stvorenie 
Je poddané božskej prozreteľnosti nejakým vzne
šenejším spôsobom, lebo sa  samo stará o  seba a



k spoločnému dobru. Je  to teda ozajstná, ve
rejne kontrolovateľná povinnosť. Na základe 
a v mene spoločného dobra môže sudca po
dať proti zákonu námietky a obvinenie; a 
normou jeho obžaloby bude vtedy autorita 
správneho rozumu, ktorá je nadradená aj 
zákonodarcovi. Zákonodarca má povinnosť 
zachovávať normu správneho spravovania. 
Povinnosť predpokladá vždy právo u osoby, 
voči ktorej platí povinnosť. Podmetom práva

druhých. Teda aj ono má. účasť na večnom zákone, 
skrze ktorý má sklonnosť k patričnému skutku 
a  cieľu; taká účasť večného zákona v rozumnom 
stvorení sa  nazýva prirodzeným zákonom. Z toho 
je jasné, že prirodzený zákon je nič iné, ako účasť 
rozumného stvorenia na večnom zákon e«.(l—2, q. 
91, a. 2). A to takto: »Ľudský rozum, ktorého svetlo 
poznania sa  odvádza od Božského rozumu, sa  musí 
v svojej činnosti prizerať na činnosť prírody, aby po
stupoval podobne. . .  Keď učiteľ v svojom odbore 
utvorí umelecké dielo, musí žiak, ktorý sa  od neho 
učí umenie, prihliadať na dielo onoho, aby postu
poval podľa toho vzoru« (Prolog in Polit.). ^Ľudská 
myseľ nemôže mať plnú účasť na božej myšlienke, 
ale len nedokonalú a svojím spôsobom.. .  človek 
má účasť na večnom zákone v niektorých vše
obecných zásadách. . .  preto je ďalej potrebné, aby 
sám ľudský rozum prešiel k niektorým jednotlivým 
uplatneniam zákonov. Tieto jednotlivé uzávery, ku 
ktorým došiel ľudský rozum, sa  volajú ľudskými 
zákonmi* (2—2, q. 91. a. 3). ^Prirodzeným záko
nom sa  berie účasť na večnom zákone, primerane 
schopnosti ľudskej prírody. Lenže je potrebné, aby 
človek bol vyšším spôsobom vedený k nadprirodze
nému cieľu. Preto sa  pridáva zákon, daný Bohom, 
ktorým sa  vyšším spôsobom účastní večný zákon...  
Vyhlásenie prirodzeného zákona je už v tom, že 
ho Boh vpísal do myslí ľudí, ako prirodzene spo
znáte ľný.< (1—2, q. 91, a. 4.)

Teda podľa toho okrem pozitívneho ľudského

Norma
zákono
darstva.



nemôže byť sama spoločnosť, ktorú zákono
darca spravuje, lebo taká istá povinnosť 
viaže aj samé množstvo, nielen zákonodarcu, 
pretože je to povinnosť všeobecná, bez ohľa
du na medziľudské vzťahy; vo vzťahoch me
dzi ľuďmi sa uplatňuje len ako na jednom 
úseku z mnohých. Povinnosť vládcu rozumne 
a v súlade s cieľom spravovať spoločenstvo 
je voči nadradenej norme správneho rozumu,

práva a okrem prirodzeného práva jestvuje p r á v o  
b o ž i e ;  takým je všetko, ktoré vyhlasuje Boh: 
»Božské právo sa  volá, ktoré vyhlasuje Boh« (2—2, 
q. 57. a. 2). A toto vyhlásenie sa deje alebo vpí
saním do myslí ľudí, ako je v prirodzenom zákone, 
alebo výslovným vyhlásením v zjavení, a to je po
zitívne božie právo. V tomto smysle k prirodzenému 
božiemu právu patrí všetko právo prirodzené, tý
kajúce sa jednoUivých osôb, aj ich vzájomných 
vzťahov v súkromných spoločnostiach, aj v spoloč
nosti dokonalej; a j samo utvorenie štátu je právo 
božie, lebo človek má z povahy veci povinnosť utvo
riť štát, aby sa  mohol udržať v živobytí a prime
rane rozvíjať. V tomto smysle stojí nad štátom 
autorita zákona božieho a  moc vladára sa  odvádza 
od moci božej a vladár sa v spravovaní sverenej 
spoločnosti musí podriadiť božiemu zákonu.

A jednako, božie právo v porovnaní s právom 
ľudským (právny pomer medzi ľuďmi) má istú 
svojskosť: »Pretože spravodlivosť prináša rovnosť, 
ale Bohu nemôžeme dať rovnohodnotu, nemôžeme 
Bohu dať ani právo v dokonalom smysle; preto 
sa  aj božský zákon nenazýva právom (jus), ale 
patričnosťou (fas), lebo Bohu stačí, keď vyplníme, 
čo môžeme. Spravodlivosť jednako smeruje k tomu, 
aby človek dal Bohu toľko, koľko môže, keď mu 
nacelkom podrobí celú svoju dušu« (2—2, q. 57, 
a. 1). ^Čokoľvek človek dáva Bohu, je dlh; jednako 
to nemôže byť vyrovnaním, pričom by mu totižto 
človek dal toľko, koľko dlhuje; — pre toto sa  
k spravodlivosti pripája náboženstvo* (2—2, q. 
80, a. 1).



ktorá je nad všetkými ľuďmi; vlastne voči 
osobe, ktorá je zdrojom tejto normy: Stvori
teľ Boh. Veď ako by vládca mohol ináč uplat
ňovať a vysvetľovať, dokonca meniť svrcho- 
vané dôsledky a požiadavky racionálneho 
princípu, keby nemal na to nejakú moc od 
Pôvodcu tejto normy; a v spoločenskom zá
konodarstve sa neraz abstraktné racionálne 
optimum redukúva na mieru spoločenskej 
únosnosti podľa dobrozdania zákonodarcu.
V jednotlivých okolnostiach uplatňovať vše
obecnú racionálnu normu a vyhlasovať ju 
ako platný záväzok pre všetkých príslušní
kov spoločnosti, predpokladá nejakú moc 
sjednocovať platnosť svrchovanej normy 
v rozmanitých okolnostiach, v ktorých jed
notlivci žijú na základe spoločenského zá
ujmu; norma správneho rozumu, uplatnená 
v jednotlivých okolnostiach, by šla rozličným 
smerom podľa úsudku jednotlivých osôb, lež 
zákonodarca sjednocuje túto rôznosmernú 
osobnú racionálnosť konania, čím ju ohrani
čuje. Toto ohraničenie pravidla správneho 
rozumu na spoločný výraz zákona predpo
kladá moc a súhlas Pôvodcu normy, Boha. 
Toto je smysel slov, keď sa hovorí, že štátna 
moc je od Boha. Pravda, len dovtedy, kým 
sa uplatňuje na dobro celku, a nie proti ne
mu; dovtedy, kým nekoná proti princípu ra
cionálnosti, mravnosti a práva, ale podľa 
neho.

Moc
od Boha.



Spravodli
vosť roz
deľovacia.

Právny
sväzok.

98. Vládny orgán nemá voči celku len 
právo, ale má voči nemu povinnosti, odve
dené zo zákona racionálnosti a spravodlivo
sti; v spravovaní sa musí riadiť základnými 
princípmi ľudského spolužitia (princíp racio
nálny, mravný, právny, lásky atd’.), musí 
primerane rovnako rozdeľovať98 verejné bre
mená na všetkých občanov, s  náležitou pri
meranosťou musí rozd’eľovať medzi občanov 
hmotné aj kultúrne výhody spoločenského 
života, lebo sa  dosahujú pričinením všetkých. 
Nemá teda len právo poslušnosti voči pod
riadeným, ale aj povinnosti správneho spra
vovania voči občanom. Medzi vládnym orgá
nom a občianstvom jestvuje okrem zákon

88 Okrem toho, čo sa  povedalo v súvise so zá
konnou spravodlivosťou, viď nasledujúce: »Rozde- 
ľovacou spravodlivosťou sa  dáva niečo niektorej 
súkromnej osobe, nakoľko to, čo patrí celku, patri 
a j čiastke; to je tým väčšie, čím prednejšiu úlohu 
hrá v celku. A preto v rozdeľovacej spravodlivosti 
sa  dáva niekomu zo spoločného dobra tým viacej, 
čím väčšiu úlohu zastáva tá osoba v spoločnosti. 
Táto prednosť sa berie v aristokratickej spoločnosti 
podľa moci, v oligarchickej podľa bohatstva, v de
mokracii podľa slobody a v iných ináč. — Preto 
sa  pri rozdeľovacej spravodlivosti neberie prostrie
dok podľa úmernosti vecí k osobám, aby totižto, 
ako jedna osoba prevyšuje druhú, tak a j vec, ktorá 
sa  dáva druhej. A preto hovorí Filozof, že taký 
prostriedok je podľa geometrickej úmernosti, v kto
rej sa  hľadí na rovnakosť nie v koľkosti, ale v pri
meranosti.* (2—2, q. 61, a. 2.) — A dodáva prak
tické napomenutie: »Ako pri obdarúvaní súkrom
nými osobami sa  odporúča zdržanlivosť a rozha
dzovanie sa  obviňuje, tak isto aj pri rozdeľovaní 
všeobecného dobra treba zachovať miernosť; toto 
riadi rozdeľovacia spravodlivostí (2—2, q. 61. a. 1).



ného právneho vzťahu nový vzťah, ktorého 
podmetom je štátny celok. Predmetom tohto 
právneho vzťahu sú verejné bremená a vý
hody. Právom tohto vzťahu je rovnomerné 
rozdeľovanie týchto tiarch a výhod medzi 
všetkých občanov; rovnomerné, to značí: so 
zachovaním primeranosti medzi ťarchami, 
ktoré kto znáša, a výhodami, ktoré dostáva. 
Podkladom tohto práva je všeobecná spra
vodlivosť, ktorá žiada dať každému, čo mu 
patrí. Zaujať natrvalo kladný postoj k tomu
to právu a vykonať ho je povinnosťou vlád
neho orgánu; skutočný trvalý mravný postoj 
je spravodlivosť, ktorá v tomto prípade do
stáva prívlastok »rozďeľovacia« (justitia 
distributiva). A právny sväzok, čo z nej 
plynie, sa volá právnym sväzkom rozdeľova
cej spravodlivosti.

99. Okrem právnych vzťahov občanov ako 
celku k štátnej autorite majú všetci občania 
právne vzťahy jeden voči druhému. Kým 
vzťahy občanov k štátnej moci sú vzťahy 
podriadeného k vláde, tieto vzťahy sú vzťah
mi občana k občanovi, stoja na stanovisku 
rovnoprávnosti a vzájomnej nápomoci podľa 
princípu rovnomocnosti. Týkajú sa predpo
kladov vystrojenia v živobytí (hranice zá
kladného vlastníctva, osobná sloboda) aj 
jeho zachovania v neporušenosti, prípadne 
nápravy, keď bolo porušené. Trvalý sväzok, 
čo z toho plynie, je sväzok rovnomocnosti.

Sväzok
rovno
mocnosti.



Sväzok rovnomocnosti" je prvotnejší než sám 
štát; pri utváraní štátu sa toto základné 
právo všetkých na rovnoprávne vystrojenie 
v živobytí len uplatňuje v tom smysle, že 
sa jednotlivci danej spoločnosti začlenia do 
určitých odvetví práce spoločenskej dosta
točnosti. Najprv je však právo spoločenskej 
rovnomocnosti, potom je povinnosť vstúpiť

sa Ako v otázke vlastníctva sa  správne rozlišujú 
dve oblasti vzťahov, vzťahy sústavy základného 
vlastníctva a  vzťahy sústavy vlastníctva odvede
ného (výrobkové, bytové), ktoré sa  nemôžu sto
tožniť, podobne v právnej záväznosti jednotlivcov 
k celku a  ravzájom: jedna oblasť sa týka základ
ného vystrojenia, s  ktorým vstupujú jednotlivé 
osoby množstva do utváranej spoločnosti,— a druhá 
sa  týka odvedených vzťahov, platných v spoločno
sti, alebo a j jednoducho vo vzťahoch človeka k člo
veku, bez ohľadu na to, či patrí k nejakej spo
ločnosti. Nakoľko sa  týkajú spolupríslušnosti, tieto 
vzťahy sú trvalo platné a majú povahu verejnú, 
hoci znamenajú vzťah človeka k človeku, a  nie člo
veka k množstvu, alebo naopak; tento trvalý svä
zok, nazvaný sväzkom rovnomocnosti, obsahuje 
teda rovnaké hmotné vystrojenie všetkých podkla
dom živobytia a rovnaké právne postavenie všetkých 
v danej spoločnosti. Keď sa odhliadne od tejto prí
slušnosti k spoločnosti, a človek sa  stretá s  člo
vekom, majú tieto vzťahy súkromný ráz podľa do
hovoru v danom prípade a pre ne platí pravidlo 
rovnosti veci k  veci (výmenná spravodlivosť); tak
že výmenná spravodlivosť sa  má k trvalému sväzku 
rovnomocnosti ako vlastníctvo odvedené k vlast
níctvu základnému. — Ale obe majú vzťah k spo
ločnému dobru (bonum commune), nakoľko aké
koľvek skutky osôb sa dajú preniesť do súvisu 
s cieľom spoločnosti; to značí, že majú vzťah 
k spravodlivosti všeobecnej, čiže takzvanej zákon
nej. No nerovnako: vzťah rovnomocnosti je v tomto 
vzťahu zo svojej povahy, a  vzťah výmennej spra
vodlivosti z úmyslu tých, čo sa  stýkajú.



do spoločnosti, potom je rozdelenie úloh 
v spoločnosti atď. Po vyslovení súhlasu vše
tkých, že chcú s celým svojím vystrojením 
v živobytí spolupatriť k spoločnosti všestran
nej dostatočnosti, je toto množstvo už aj 
právne sjednoteným celkom, hoci je ešte nie 
celkom vystrojené k činnosti; právny svä
zok spoločenskej rovnomocnosti má už nielen 
určitých nositeľov práva, ale aj určitých 
priradencov, členov danej spoločnosti. Nie ,
je to sväzok konvenčný, ale povinovatý z po
vahy veci, aby sa vyslovil, tak ako sám štát 
je prirodzenou povinnosťou človeka; kon
venčný je len v bližšom určení týchto urči
tých ľudí v štáte, aj medzi štátmi, na celom 
svete. Právo rovnomocnosti sa rozprestiera 
v základe na všetkých ľudí na celom svete; 
pozitívnoprávne sa uplatňuje v štáte a v me
dzištátnych smluvách. Podrobnejšie o tomto 
v odseku sociálnej spravodlivosti (101—108).

100. Nad právnym sjednotením je ešte Sväzok 
sväzok sociálnej lásky, vo výmere veľkosti sociálne3 
osobitne neurčený. Platí všeobecne v duchu lásky< 
princípu lásky. Jeho úlohou je dopĺňať me
dzery práva a završovať ich v celistvosť spo
ločenskej spokojnosti a dostatočnosti. Stano
visko sociálnej lásky vlastne otvára vedomie 
človeka, aby sa otvoril od svojho číro osob
ného stanoviska na vlastnú dostatočnosť a 
spočinul v spoločenstve lásky, vo vzájomnej 
žičlivosti a  priateľstve ľudí, nositeľov ľud-



Sociálna 
spravodli
vosť 
v QA.

skej dôstojnosti. Stanovisko lásky je zákla
dom spoločenskej kultúry a duchovnej 
tvorby.

101. Sociálna spravodlivosť. — Názov »so
ciálna spravodlivosť« nepochodí z pracovni 
vedcov, ale z užívania širokých vrstiev spo
ločnosti. Z každodenného života prešiel do 
vedeckých diel a sama cirkevná vrchnosť, 
najvyššia vo veciach mravov, ho ako by 
kánonizovala, keď ho sv. Otec Pius XI. dô
sledne voviedol do encykliky Quadragesimo 
anno.101 Potrebné je volanie po sociálnej 
spravodlivosti definovať a zaradiť ho ako 
pojmovo presne ustálený obsah do celkovej 
sociálne-etickej stavby spoločnosti.

101 Uvedenie sociálnej spravodlivosti do encykliky 
nazýva kánonizovanim tohto novodobého hesla 
A. S c h m i 11 S. J . v Das neue Reich, 14, 563 
(Soziale Gŕerechtigkeit in der Enz. QA);  v tom 
istom smysle hovorí o sociálnej spravodlivosti 
J . K l e i n h a p p l  S. J . v štúdií >Der Begriff 
der >jwstitia socialis« und das Rundschreiben 
»Quadragesimo anno«, ZkTh 1934). J . Klein
happl po obsiahlom rozbore dochodí k záveru, 
že sociálnu spravodlivosť nemožno stotožniť ani 
s jedným druhom doteraz zaužívanej spravodlivosti, 
či zákonnej, rozdeľovacej alebo výmennej, a  že 
sociálnu spravodlivosť treba uviesť ako nový svoj- 
tvar osobitnej spravodlivosti. D r. M i c h a l  Sa -
1 a  t ň a y preto krivdí Kleinhapplovi, keď uvádza 
jeho mienku bez rozlíšenia, ako by sa  stotožňovala 
so stanoviskom tých autorov, ktorí majú sociálnu 
spravodlivosť zajedno so spravodlivosťou zákonnou 
(Vedúca zásada hospodárskeho života, Trnava 1939, 
SSV, 162, n ); opak je pravda, Kleinhappl vyviňuje 
veľké úsilie dokázať práve to, že sociálna spra
vodlivosť je nový svojtvar osobitnej spravodlivosti.



102. Mienky sociálnych filozofov ohľadne Rozličnosť 
zaradenia pojmu sociálnej spravodlivosti do mlenok- 
doterajšej celkovej štruktúry sociológie sa 
neshodujú. Jedni tvrdia, že sociálna spra
vodlivosť je to isté ako spravodlivosť zákon
ná. Iní tvrdia, že sociálna spravodlivosť je
nový sociálno-etický pojem, ktorý sa nesto
tožňuje ani so spravodlivosťou zákonnou, ani 
s rozdeľovacou, ani s výmennou. Toto roz
chádzanie sa mienok hovorí veľa. Tí, čo po
jem sociálnej spravodlivosti stotožňujú 
s pojmom spravodlivosti zákonnej, súčas
ne tvrdia, že na riešenie sociálnej otázky ne
treba siahnuť po nijakom novom, doteraz 
neuplatnenom princípe, ale že ho má už do
terajšia sociálne-etická sústava v spravodli
vosti zákonnej, rozdeľovacej a výmennej. Tí, 
čo chápu sociálnu spravodlivosť ako osobit
ný pojem, súčasne tvrdia, že volaním po so
ciálnej spravodlivosti sa v spoločnosti hlási 
nová vrstva práv a povinností, nový, doteraz 
nepovšimnutý a zanedbaný právny pomer 
medzi príslušníkmi spoločnosti. Treba ustá
liť, ktorému z týchto dvoch stanovísk stojí 
najbližšie encyklika Quadragesimo anno. 
Encyklika Pia XI. výslovne spomína sociál
nu spravodlivosť na šiestich miestach. Tieto 
miesta treba bližšie rozobrať.

103. » . . .  nie každé podelenie majetkov a Bohatstvá 
práce medzi ľuďmi je vhodné, aby sa cezeň techn. 
dosiahol Bohom zamýšľaný cieľ, celkom P°kroku-



Rozbor 
QA 58.

alebo tak dokonalo, ako sa patri. Preto bo
hatstvá, ktoré sa neustále zväčšujú hospo- 
dársko-sociálnym vzrastom, majú sa jednotli
vým osobám a triedam ľudí prideľovať, aby 
sa zachovala oná, Levom XIII. chválená uži
točnosť všetkých čiže inými slovami, aby sa 
v bezpečí zachovalo spoločné dobro celej spo
ločnosti. Tento zákon sociálnej spravodlivosti 
zakazuje, aby jedna trieda vytvárala druhú 
z účasti na výdobytkoch.« (QA 58.)

Predmetom práva sociálnej spravodlivosti 
sú bohatstvá, ktoré vzrastajú sociálnym 
technickým pokrokom. Podmetom práva sú 
všetky triedy, presnejšie: všetci príslušníci 
všetkých spoločenských vrstiev, aktuálne 
tfj, ktorá je vytváraná z účasti na výdobyt
koch. Priradencom práva je ktorákoľvek 
trieda zo spoločnosti, presnejšie, ktorýkoľvek 
príslušník spoločnosti, aktuálne ten. kto ne
spravodlivo vytvoril druhých z účasti na 
výdobvtkoch. Príčinou práva ie ten istý zá
kon, ktorý určuje c;eľ štátu (spoločné dobro) 
a ktorý zaručuje všetkým jeho príslušníkom 
rovnoprávne postavenie; je to vôľa Božia. 
Podkladom práva je nevypovedená základná 
rovnomocnosť každého človeka v ľudstve, aj 
v aktuálnej štátnej spoločnosti.

Z tohto rozboru je isté, že sociálna spra
vodlivosť sa nestotožňuje so zákonnou spra
vodlivosťou, lebo pri zákonnej spravodlivosti 
je podmetom práva zákonodarca, predstavi-



teľ spoločnosti, alebo celok, ako nadradený 
činiteľ jednotlivých občanov. A v súvise cito
vaného predmetom práva sú jednotlivci na
vzájom. Aj keď nie výslovne, ale súvis zara
ďuje pochopovanie sociálnej spravodlivosti 
k tomu právnemu pomeru, ktorý sme vyššie 
označili ako právny sväzok spoločenskej 
rovnomocnosti.

104. »Každému treba prideliť jeho časť stvorené 
statkov a treba spôsobiť, aby sa rozdelenie statky, 
stvorených statkov prinavrátilo a prispôso
bilo pravidlám spoločného dobra, čiže sociál
nej spravodlivosti, lebo dnes je, pre ohromný 
rozdiel medzi niekoľkými bohatými a mno
hými bedármi, to vie každý človek dobrej 
vôle, veľmi ťažko porušené.« (QA 59.)

Predmetom sociálnej spravodlivosti sú Rozbor 
stvorené statky, čiže bohatstvo základného ^  59- 
vlastníctva; každý ho má mať tak, aby mal, 
čo mu patrí, v súlade so spoločným dobrom. 
Podmetom práva je každý zo spoločnosti. 
Priradencom práva je každý, kto narušil 
právo podmetu; súvis je totiž vypovedaný 
všeobecne alebo presnejšie o všetkých tzv. 
boháčoch, čo narúšajú správne rozdelenie 
majetkov prírody. Príčinou práva je ten istý 
zákon, čo určuje cieľ štátu, je ním vôľa 
Božia. Podkladom práva je jednoducho tá 
skutočnosť, že je to »jeho časť statkov«.

Z rozboru je zjavné, že nemôže ísť o zá
konnú spravodlivosť* lebo podmetom práva



Zabezpeče 
nie rodín.

Rozbor 
Q A  72.

je každý člen spoločnosti, ako jednotlivec. 
Ale nemôže ísť ani o rozdeľovaciu spravodli
vosť, lebo priradencom práva je tu každý, 
kto narušil právo podmetu; okrem toho pô
sobnosť povinností štátnej správy, ako je pri 
spravodlivosti rozdeľovacej, predpokladá už 
správne rozdelenie majetkov, ktoré sa stalo 
zásahom všetkých prv, než si ustálili riadiaci 
orgán a svoj právny vzťah k nemu. Znovu 
treba vypovedať zo súvisu, že sociálna spra
vodlivosť, ktorá je tu podaná ako právny 
vzťah občanov navzájom, sa najviac blíži 
pochopu hore uvedeného právneho sväzku 
spoločenskej rovnomocnosti.

105. »Treba podniknúť všetko, aby otcovia 
dostávali dosť veľkú mzdu, ktorá by dosta
točne zaokrývala bežné potreby domácnosti. 
Lenže ak sa toto v dnešných majetkových 
pomeroch nedá uskutočniť, sociálna spra
vodlivosť požaduje, aby sa  čím najskôr za- 
viedly také zmeny, ktoré by ktorémukuľvek 
dospelému robotníkovi zaručily také mzdy.« 
(QA 72.)

Predmetom práva sú také majetkové po
mery, v ktorých každá rodina má zabezpe
čenú dostatočnosť živobytia. Podmetom prá
va je každá osoba, presnejšie každá hlava 
rodiny. Priradencom práve je ten istý zákon, 
ktorý zaručuje hmotnú dostatočnosť rodiny: 
zákon prirodzený, vôľa Božia, Podkladom



práva je nárok na zaokrývanie bežných po
trieb domácnosti.

Všetkým občanom sa kladie ako povinnosť 
zaviesť žiadané zmeny v spoločnosti. Je  to 
teda zákon, nadriadený celej spoločnosti, čo 
je nič iného, ako zákon, podľa ktorého sa 
sdružujú jednotlivci v celok dostatočnosti 
všetkých, čiže zákon, podľa ktorého a j štátna 
vláda spravuje celok. Teda je povinnosťou 
štátnej správy zpät uviesť spoločnosť, ak 
odbočila od svojho základného zákona. Je  to 
teda povinnosť, uložená zákonodarcovi, nie 
právo voči občanom. Je  to teda znovu po
žiadavka, volajúca po obnove základného 
právneho stavu rovnocennosti všetkých v 
celku, vyjadrené pojmom právneho sväzku 
spoločenskej rovnomocnosti.

106. » . . .  Prílišné snižovanie alebo zvyšo
vanie mzdy pre vlastný osoh, bez ohľadu na 
spoločnosť, sa teda protiví sociálnej spravod
livosti: ona žiada, aby sa, nakoľko možno, 
zladením plánov a snažení mzdy tak riadily, 
aby pokiaľ možno, najviacerí mohli prácu 
prenajať a dostať slušné ovocie na udržo
vanie života.« (QA 75.)

V spoločnosti, usporiadanej podľa pravi
diel správneho rozumu, by nejestvovala trie
da robotníkov, bez vlastného základného 
vlastníctva. Preto tento citát sa nemôže 
v tomto znení uplatniť v spoločenskej sústa
ve správneho rozumu. No, s druhej strany,

Hotovosť
zamest
nania.

Rozbor 
Q A 75.
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nakoľko sa tu požaduje, aby každý mal svoj 
podklad živobytia, to jest svoje spoločenské 
zadelenie v sústave spoločenskej výroby, jed
nako sa slová dotýkajú toho istého základ
ného vystrojenia jednotlivcov v spoločnosti, 
ktoré je predpokladom spoločného soskupe- 
nia do spoločenského sväzku základnej práv
nej rovnomocnosti a štátu. Ináč otázka mzdy 
patrí do kategórie spravodlivosti výmennej, 
výkon za výkon, no mzdový pomer bez zá
kladného vlastníctva je nerovné a nesprávne 
postavenie. Toto stanovisko bude treba ešte 
uviesť do súladu s tým stanoviskom ency
kliky Quadragesimo anno, ktoré tvrdí, že je 
nesmyslom tvrdenie, ako by smluva o pre
najatí práce bola sama zo sebe nespra
vodlivou. (QA 65.)

107. » . . .  Preto treba hľadať vyššie a 
vznešenejšie sily, ktoré by túto nadvládu 
riadily prísno a bezúhonne: totiž sociálna 
spravodlivosť a sociálna láska. Preto treba 
a je najvýš potrebné, aby sa aj ustanovizne 
národov a tiež celého sociálneho života 
obliekly spravodlivosťou, aby bola naozaj 
účinná, čiže, aby utvorila právny a sociálny 
poriadok, ktorý by bol ako by formou celého 
hospodárstva. Láska má byť však ako by 
dušou tohto poriadku; a verejná autorita má 
sa pohotové starať o jeho účinnú ochranu 
a vymáhame . . . «  (QA 89.)

Sociálnej spravodlivosti sa pripisuje funk



cia formy celého hospodárstva; nuž ak nie
ktorý z právnych sväzkov štátu, tak práve 
sväzok spoločensko-právnej rovnomocnosti 
je takouto základnou formou hospodárstva. 
Ostatné (tak sväzok zákonnej ako aj rozde
ľovacej spravodlivosti) sa vzťahujú už na 
celý život štátno-spoločenský, nielen na ob
lasť hospodárstva.

108. » . . .  Avšak verejné ustanovizne náro
dov musia celé ľudské spoločenstvo prispô
sobiť potrebám spoločného dobra čiže pra
vidlu sociálnej spravodlivosti; a tak a j tá 
najvážnejšia časť sociálneho života, akým je 
hospodárstvo, má sa vrátiť ku správnemu 
a zdravému poriadku.« (QA 111.)

Toto miesto prekročuje hranice jednotli
vých štátov a týka sa celého ľudstva, vše
tkých štátov zároveň. Zaiste, tak široko za
väzuje len platnosť všeobecného racionálneho 
a morálneho zákona, ktorý každému člove
kovi, každej ľudskej osobe zaručuje medzi 
ľuďmi dostatočnosť živobytia prv, než patrí 
k akémukoľvek štátu, lebo je to norma, nad
radená všetkým štátom. V smysle zavede
ného názvoslovia by ?me povedali, že sociál
na spravodlivosť, čiže sväzok spoločenskej 
rovnomocnosti, sa nerozprestiera len na tých, 
čo práve tu uzavierajú štátnu spoločnosť, ale 
na celé ľudstvo; pritom dôsledok rovnomoc
nosti rozumieme predovšetkým v extenzív
nej a j intenzívnej ohraničenosti základného

Rozbor 
QA 89.

Svetové
ľudstvo.

Rozbor 
Q A  111.



vlastníctva v svetových rozmeroch. Tento ci
tát prerastá aj rámec jednotlivých štátov; 
je už princípom celosvetovej rovnomocnosti 
majetkovo-právnej aj osobno-právnej. Je 
predpokladom každého správne zriadeného 
štátu, preto predchádza záväznosť zákonnej 
aj rozdeľovacej spravodlivosti. Týka sa spo
lužitia v dokonalej spoločnosti, preto je viac, 
ako len súkromný vzťah výmennej spravod
livosti; sväzok rovnomocnosti je v poriadku 
myslenosti pred štátom, vecne je však sú
čiastkou štátnej právnej výstavby. Riadi sa 
cieľom štátnej spoločnosti, lebo cieľ štátu 
riadi nielen jeho spravovanie, ale aj jeho 
vznik, ustaľuje predpoklady správneho štátu; 
odtiaľ príbuznosť zákonnej a sociálnej spra
vodlivosti v štátnom meradle: prvá sa týka 
správy štátnej (konania), a druhá jeho zá
kladného predpokladu, jeho podstaty (jeho 
bytia); a v jeho bytí chráni stránku perso
nálnu (požiadavku rovnoprávneho postave
nia jednotlivca v spoločnosti, aby bol spo
ločníkom — socius).

Rodinná 109. Rodinná mzda je výsekom z cel- 
mzda. kového problému, ako sa uvádza »o po- 
»Kapitái mere kapitálu a práce«, čiže: rodinná mzda 

práca*. čiastkou otázky, v akom podiele sa delia 
o výnos výroby majiteľ a pracujúci, v tom 
prípade, keď niekto prenajíma prácu druhého 
alebo keď niekto druhému prepožičiava 
svoje vlastníctvo. Správny poriadok v spo



ločnosti je taký, že každá samostatne posta
vená osoba vyhľadáva si živobytie vlastnou 
prácou109 na vlastnom vlastníctve; pravda, 
tento poriadok je dnes veľmi porušený. No, 
aj v správnom poriadku sa môžu vyskytovať 
prípady, že by jeden druhému prepožičiaval 
bud’to prácu alebo základné vlastníctvo. Prí
pad prepožičania práce by sa vyskytol vtedy, 
keby niekto či pre telesnú slabosť nestačil 
obrobiť celú rozlohu svojho vlastníctva alebo 
by na ňom za čas intenzívnejšie spolupraco
val s niekým iným, aby azda takto uskutoč
nil na ňom nejaké nové racionalizačné inve
stície. Prípad prepožičania vlastníctva by sa 
vyskytol napr. vtedy, keby niekto pre pre
chodnú neschopnosť práce prepožičal svoje

109 Porov. Kapitál a práca« v QA 53, n. — 
O neprevediteľnosti hodnôt vlastníctva základného 
s hodnotami práce na spoločného menovateľa ho
vorí O. v. N e l l - B r e u n i n g :  » Vlastníctvo, ako 
také, bez práce oprávňuje tiež príjem, ako aj 
práca, ako taká, oprávňuje príjem. V kapitalistic
kom hospodárstve je pravidelným ten prípad, že 
k spoločnému hospodárskemu výkonu dáva jedna 
strana vlastníctvo (kapitál), druhá prácu. V tomto 
prípade majú obaja na podklade ich pričinenia sa 
odôvodnený nárok na podiel z výťažku. Na vyrá
tanie týchto podielov niet všeobecne platných vý
počtových vzorcov (tzv. algorithmus), ale jestvuje 
len jedna zásada: ak sa  hádajú ohľadom príčinli- 
vosti oboch, t. j. o podiel, ktorý má každý na usku
točnení výťažku, tak sa  môžu hádať naveky, lebo 
nikdy nedôjdu ďalej, ako k poznaniu, že každá 
stránka si môže pripísať spolupríčinnosť celého 
výťažku, ale ani jedna stránka si nemôže náro
kovať výlučnú príčinnosť výťažku* (Die soziale 
Encyklika II., s. 102—103).



Princíp
rovno-
mocnostl.

Ťažkosť.

vlastníctvo obrobiť inému príslušníkovi toho 
istého zamestnania. V oboch prípadoch je 
otázka, ako sa majú deliť o účasť na výnose, 
ktorý spôsobujú obaja, či už tak, že v prvom 
prípade spolupracujú, alebo tak, že jeden 
z nich dáva majetok (kapitál), druhý prácu.

110. V zásade by sme povedali, že aj tu 
sa má uplatniť princíp rovnomocnosti vý
konu a protivýkonu; no vec je nie tak jed
noduchá ako pri obyčajnej výmene osôb, vy
mieňajúcich výrobky za výrobky. Ten, čo 
dáva prácu, dáva len svoj stvárňujúci výkon 
druhému, a od neho očakáva protivýkon 
v podobe výrobkov alebo peňazí; (ak by sa 
protivýkon vykonal tak isto v pracovnom 
vypomožení na jeho vlastníctve, vtedy by, 
pravdaže, vec bola jednoduchá, uskutočnila 
by sa v rovnosť služieb: práca za prácu). 
Či peniaze alebo výrobky, vždy však pred
stavujú súhrn dvojitej hodnoty: hodnoty 
z ľudskej práce (hodnota dodaná) a hodnoty 
látky, ktorú má výrobok zo základného vlast
níctva (základná hodnota). Obe patria ma
jiteľovi výroby. Ale práca sama predstavuje 
len jednu hodnotu, hodnotu dodanú. Chýba 
teda predpoklad rovnomocnej výmeny vý
konu za protivýkon, lebo základná a dodaná 
hodnota sa nedajú vzájomne previesť na spo
ločného menovateľa. Práve preto nejestvuje 
nijaké pravidlo, určujúce podiel práce a ka
pitálu z povahy veci, ale jedine obojstranná



spokojnosť a súhlas určia, ako sa podelia so 
spoločným výnosom.

111. Podobne sa vec má pri prechodnom 
prepožičiavaní vlastníctva, napr. v prípade 
onemocnenia. Ten, čo požičiava vlastníctvo, 
tým samým prepožičiava podklad základnej 
hodnoty výrobkov; čiže so svojej strany mu 
dáva základnú hodnotu v toľkej miere, koľko 
výrobkov vyrobí svojou prácou na prepoži
čanom vlastníctve za čas prepožičania. No, 
od druhého čaká ako protihodnotu peniaz 
alebo nejaké výrobky; lež ony majú okrem 
základnej hodnoty aj hodnotu, dodanú člove
kom, lebo ona sa výrobou zväčša udržuje 
alebo len nepatrne odčerpáva. Práve preto 
nejestvuje nijaké určité všeobecné pravidlo 
o podieli na celkovom výnose či majiteľa 
alebo pracujúceho, ale východiskom z tohto 
stavu je len osobný súhlas a obojstranne 
prijatá smluva.

112. Predpokladom týchto tvrdení, tak
v prípade prenajímania práce ako v prípade poklad, 
prenajímania vlastníctva, je správne rozde
lenie a redukovanie základného vlastníctva 
v danej spoločnosti. Ináč sa má vec v spo
ločnosti, kde je množstvo rozdelené na triedu 
kapitálu a protitriedu práce. Tam tieto vý
vody platia len dovtedy, kým majiteľ sku
točne prenajíma vlastníctvo, ktoré je nále
žíte, osobne aj spoločensky, intenzívne aj 
extenzívne ohraničené, prípadne keď prena-



Stano
visko.

jíma prácu druhého taký majiteľ, ktorého 
vlastníctvo neprekračuje povinné medze.

Ak ide o prípad vlastníctva, ktoré prekra
čuje medze, nemá nárok na podiel titulom 
základnej hodnoty, presnejšie povedané, jeho 
podiel je nulový. V tom prípade protivýkon 
titulom základnej hodnoty pripadne buďto 
pracujúcemu alebo niekomu inému; pracujú
cemu vtedy, ak je jeho základné vlastníctvo 
o toľko menšie, ako je vlastníctvo, na kto
rom pracuje prepožičanou prácou. Inému pri
padne vtedy a natoľko, keď a nakoľko ten, 
čo prenajímajú prácu, má osobné vlastníctvo 
v prípustných medziach. Kto to má byť, to 
by malo určiť štátne zákonodarstvo. Prime
rané by bolo, aby patrilo tým, ktorí nemajú 
obecné základné vlastníctvo. Lenže mieru by 
musela určiť spoločnosť, nie patričná dvoji
ca, lebo ani jeden z nich je nie oprávneným 
majiteľom nadmierneho základného vlast
níctva.

113. V svetle týchto stanovísk je potom 
zreteľný postoj ku mzdovému pomeru vôbec 
a v terajšej nezriadenej spoločnosti osobitne. 
Mzdový pomer je prípustný a podmienky pre
najímania, či vlastníctva alebo práce, sa 
ustaľujú súhlasom smluvných stránok. V  te
rajšej spoločnosti je mzdový pomer složitý 
v tom, že nadmierne vlastníctvo nie je roz
líšené vsebe, že by sa dalo určiť, pokiaľ je 
ešte v prípustných hraniciach a odkiaľ už



začína prekračovať hranice správneho prí
pustného osobného vlastníctva. V dôsledku 
toho ťažko sa ustaľuje, pokiaľ má majiteľ 
nárok na podiel titulom základnej hodnoty 
a odkiaľ už tento nárok nemá, t. j. odkiaľ 
ho začína mať pracujúci bez základného 
vlastníctva; a ani u tohto posledného je nie 
ustálené, pokiaľ by ho mal mať pracujúci 
a odkiaľ azda už niekto tretí, lebo je možné, 
že v dnešných pomeroch nejaký podnik pre
vyšuje spoločenskú, prípadne aj osobnú mie
ru všetkých, zúčastnených na ňom, aj vtedy, 
keď sa zásadne obmedzuje predlžovanie prá
ce spoločensky predpísaným časom práce 
(osem hodín).

114. Preto sa otázka podielu pracujúcich Spletitosť 
na výnose podniku, ktorý dostávajú v podo- otázky- 
be mzdy, ukazuje v tomto prípade složitej- 
šou. Riešenie tejto otázky ide rozličnými i. rieäe- 
smermi. Buďto sa zásahom štátu jednoducho nle- 
predpíšu úmerne vysoké mzdy a nedišputuje 
sa o podieli titulom vlastníctva; berie sa to
tižto za základ, že mzda musí byť primeraná 
životným výlohám pracujúcich. No, toto sta
novisko nie je bez námietky; aj zviera do
stáva za svoj výkon, koľko potrebuje k ži
vobytiu. O ľudskej práci je však zistené, že 
za určitý čas produkuje viac hodnôt, než ich 
spotrebuje, teda spotreba sama nemôže byť 
mierou spravodlivej pláce, no môže byť jed
nako mierou minimálnej (to neznačí ešte



2. rieše
nie.

3. rieše
nie.

spravodlivej) odmeny. Tu sa hovorí potom 
o minime živobytia, minime kultúrnom, mi
nime rodinnom. A to je už meradlo také re
latívne, že sa ani smerom nahor ani nadol 
nedá povedať, že by taká miera, tzv. mini
málna, bola rovnomocnou odmenou výkonu; 
to ešte nemusí byť rovnomocný protivýkon 
za výkon robotníka.

115. Iné riešenie berie za základ rozumne 
dohovorenú mzdu robotníka so zamestnávate
ľom, s dodatkom o účasti robotníkov na pod
nikateľskom zisku (Ketteler, KSP II. 46). V 
takom prípade by robotník mal dvojaký prí
jem: jeden podľa trvalo platnej smluvy, dru
hý podiel na celkovom výnose podniku, ustá
lený s prípadu na prípad. Ustálenie takého 
podielu však predpokladá trvalú kontrolu ce
lého hospodárenia v podniku so strany sprá
vy aj so strany pracujúcich. Nevýhoda je 
v tom, že robotníci jednako ostávajú zásadne 
bez základného vlastníctva.

116. Tretie riešenie navrhuje jednoducho 
pretvoriť celé vlastníctvo, ktoré doteraz 
patrí jednej osobe, zamestnávateľovi totižto, 
na vlastníctvo spoločné, a  to všetkých tých, 
čo sú v podniku zúčastnení ako spolupracu
júci, od správy počnúc po posledného robot
níka, bez ustálenia medzí, kde začína a končí 
vlastníctvo kohokoľvek z daného podniku. 
Nevýhoda tohto riešenia je, že takéto vlast
níctvo tratí celkom osobnú povahu, čím sa



vlastne vlastníctvo, ktoré zo svojej povahy 
má mať povahu sociálne-personalistickú, 
úplne ruší (QA 48). Okrem toho nikdy ne
bude dosť zjavné, podľa akého kľúča sa po
tom ustáli nerovnaký príjem zamestnaných 
v podniku, pracujúcich v rozličných kategó
riách práce.

117. Štvrté riešenie ide cestou ústrojnej 
prekryštalizácie vlastníctva v podniku v zá
ujme všetkých zúčastených aj celku, tak, že 
sa im určí nielen podiel na zisku, ako do
plnok mzdy, ale zároveň sa im vyčísli podiel 
na základnom vlastníctve podniku a on sa 
im zabezpečí hmotne a právne.117 Lež o hmot
nom výraze takého vlastníctva v podniku 
treba náležíte uvažovať. Nakoľko doterajšia 
hospodárska sústava nerátala ani v organi
zovaní podnikov so sociálne-personalistickou 
štruktúrou spoločenského výrobného proce
su a vlastníckeho stavu, podniky, vybudo
vané minulosťou, ťažšie previesť a pretvoriť 
na typ sociálne-personalistický s  primeranou 
intenzitou ústrojnosti, ale novo zriaďované 
podniky by maly o tomto uvažovať, lebo toto 
je východisko zo systému zdedeného, kapita
listického, do sústavy správneho poriadku, 
podľa rozumu a  povahy vecí.

iit o  vyrovnaní záujmov podnikateľov a robotní
kov v hromadných podnikoch porov.: Dr. T. K. P., 
Základné črty ľudského poriadku, II. Ekonomia, 
a III. Otázka vlastníctva, s. 29— 57 (vyd. KA, Ru
žomberok, 1947).

4. rieše
nie.



Rodinná
mzda.

118. Čo je vypovedané o mzde vo vše
obecnosti, platí o rodinnej mzde osobitne. 
Rodinné minimum je vo všeobecnosti len dol
ná medza prípustnej mzdy, neznamená ešte, 
že je rovnomocná výkonu hlavy rodiny. Sta- 
viame predpoklad, že riadne odmenená prá
ca robotníka, bez ohľadu na to, či je hlavou 
rodiny, alebo slobodným, teda spravodlivým 
ocenením jeho osobného výkonu, bez ohľa
du na počet dietok alebo manželku, v riad
nych pomeroch zriadeného spoločenského 
hospodárstva musí vystačiť na udržanie aj 
rodiny pri dostatočnom živobytí. Tento pred
poklad by sa dal overiť tým spôsobom, že 
by sa porovnal s  iným prípadom, keď hlava 
rodiny pracuje na vlastnom vlastníctve. Ak 
výkon muža v samostatnom postavení do- 
stačí uživiť rodinu, pretože pracuje na svo
jom, nie na cudzom, to značí, že práca hlavy 
rodiny je zásadne samostačná rodinným po
trebám; vtedy treba revidovať, či sú dosta
točne vysoko určené ceny predávaných vý
robkov v takom podniku a žiadať novú úpra
vu. Ale ak by bol taký stav, že v daných spo
ločenských hospodárskych pomeroch práca 
hlavy rodiny vo všetkých povolaniach nevy- 
stačuje na zaokrytie potrieb rodiny, vtedy 
sa musí zvýšiť dĺžka pracovného času, lebo 
by to bol znak, že spoločnosť neprodukuje 
dostatočné množstvo životných potrieb; ale 
ak je taký stav nedostatku len v jednom



odvetví práce, vtedy je to znak, že jeho prá
ca je nie rovnomocne ocenená v spoločnosti, 
alebo že toto pracovné odvetvie nepracuje 
rovnako výkonné ako ostatné, vtedy treba 
zvýšiť pracovný čas.

Ak by bol taký prípad, že takáto rodinná »populaC- 
nedostatočnosť je nie všeobecná, ale čiastoč- ný fond.« 
ná, týka sa len niektorých rodín, kde má 
hlava rodiny slabú výkonnosť, alebo zasa
huje nejaká iná rušivá príčina, vtedy má 
taká rodina nárok na výpomoc z verejných 
prostriedkov, hovorme z nejakého »Populač- 
ného fondu«, utvoreného na ťarchu daňujú- 
cich, v rámci sväzu alebo celospoločenský, 
alebo by sa vypomohlo z karitatívneho fondu, 
organizovaného Cirkvou. Zásadne nemožno 
žiadať výpomoc na ťarchu daného podniku, 
pokiaľ podnik spravodlivo odmeňuje výkon 
každého svojho zamestnanca rovným proti- 
výkonom. Ani podnik nemôže svojvoľne oda- 
niť slobodných na dobro ženatých, ak len 
táto podmienka, ako by poistná prémia pre 
čas manželstva, nie je výslovne pojatá dobro
voľným súhlasom do smluvy spoločného 
podnikania. V opačnom prípade by to zna
menalo skrátenie povinného príjmu slobod
ných v prospech tretieho, čo je nespravod
livé. Populačné ťarchy obťažujú celú spoloč
nosť, ale nemôžu obťažovať samotný podnik, 
ak správne odmeňuje výkony tých, čo v ňom 
pracujú;



Na
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119. V danom stave nezriadenej spoločen
skej sústavy vlastníctva rodinná mzda má 
tú veľkú úlohu, že umožňuje z ušetrených 
peňazí zakúpiť si trvalý podklad živobytia, 
základné vlastníctvo. No spoločnosť by mala 
bdieť nad tým, aby ceny základného vlast
níctva neprevyšovaly cenu dodanej hodnoty 
základného vlastníctva (hodnotu ľudskej 
práce, vloženú do hmoty základného vlast
níctva) , lebo v opačnom prípade by taká cena 
bola nespravodlivá. Okrem toho spoločnosť 
by musela prekážať odpredaj základného 
vlastníctva za peniaze, v prípadoch, keď ide 
o základné vlastníctvo, nevyhnutne potrebné 
k živobytiu. Lenže kým je spoločenská sú
stava na prechode od kapitalistickej ku so- 
ciálne-pereonalistickej a opatreniami zákonov 
je zaručené živobytie aj v číro mzdovom po
mere, môže sa pripustiť takýto prevod, no 
trvalou snahou zákonov má byť usmerňovať 
kontinuovaný vývoj k sústave rovnomocnosti 
základného vlastníctva.

120. Technický pokrok. Zlepšenie výrob
ných podmienok zlepšuje postavenie človeka 
vo svete, snižuje pracovnú námahu alebo pri 
tej istej námahe produkuje akostnejšie vý
robky. Preto technický pokrok v spoločnosti 
je vecou veľmi dôležitou, ktorej sa musí ve
novať plánovitá pozornosť a starosť. Tech
nický pokrok je pre spoločnosť veľmi uži
točné zriadenie. No ešte viac, technický po



krok je pre spoločnosť vecou výslovne po
trebnou, ba v istom smysle nevyhnutnou, 
lebo otvára nové pracovné možnosti pre no
vých členov spoločnosti, ktorých počet vzra
stá postupom populácie. Keby technický po
krok120 nenapredoval, v danom priestore by 
mohlo nastať veľmi rýchlo preľudnatenie. 
Technický pokrok umožňuje v nezmenšenom 
hmotnom priestore rozširovať životný prie
stor v smysle národno-hospodárskom, otvára 
nové pracovné možnosti, ako podklad živo
bytia. Zlepšením výrobných podmienok zvy
šuje sa výroba v tom istom hmotnom pod
klade, teda stačí uživiť väčšie množstvo ľudí 
než doteraz. Zmnožením výrobných stano

120 V hospodárstve orientovanom ziskovo (kapi
talizmus), je zisk hybnou silou pokroku. V hospo
dárstve, orientovanom na spotrebu, hybnou silou 
technického pokroku je teleologicky vedomé pláno
vanie. Pozitivistické národohospodárske sústavy 
chápu technický pokrok ako súčiastku hospodár
skej politiky, normovanej spoločenskou empíriou. 
U D r. R. B r i š k u (Národné hospodárstvo, Bra
tislava, 1943) sa  otázka technického pokroku roz- 
miesťuje po rozmanitých kapitolách hospodárskej 
politiky; U D r. I. K a r  v a š a  (Základy hospo
dárskej vedy, MS, Turč. Sv. Martin 1947) podobne. 
V pozitivistických hospodárskych sústavách nejest
vuje etický problém základného vlastníctva, a tak aj 
ekonomická teleologia sa viac menej empiricky pre
rokúva v súvise s  tvorením a funkciou kapitálu a 
s výkladom ekonomického princípu. Humanistickú 
stránku ekonomického pokroku rozoberajú rozličné 
filozofické úvahy; porov. napr. Dr. F. Dessauer, 
Filozofia techniky, 1947, Trnava* SSV.



vísk, najmä zhustením priemyselnej siete sa 
otvára rad nových možností, ako zamestnať 
prírastok občanov.

Aby sa technický pokrok mohol plánovité 
vykonávať, na to je potrebné, aby neustále 
boly činné bádateľské ústredia, ktoré by 
hľadaly a  nachodily spôsoby zlepšenej vý
roby.

No, okrem toho, k technickému pokroku 
je potrebná značná zásoba inštalačných vý
robkov, materiál nového výrobného zariade
nia, aj značná zásoba odevných a výživných 
výrobkov, lebo v čase stavby nového výrob
ného stanovišťa investované hmoty nepriná
šajú do obehu nijaké výrobky, ale ich práve 
odčerpávajú. Práve preto daná spoločnosť 
znesie investičný náklad len v takej miere, 
koľko dovoľujú dané zásoby výrobkov, alebo 
ako sa ináč hovorí, dispozičný fond majetku 
(kapitálu). Je úlohou jednotlivých sväzov 
náležíte hospodáriť s dispozičným fondom 
investičného kapitálu a mať náležitý zreteľ 
aj na zachovanie zásob pre prípadné poruchy 
vo výrobe bežnej sezóny.

Technický pokrok obsahuje etický problém 
v tom smysle, že technická racionalizáca pod
niku stupňuje plodnosť podkladu výroby, 
teda volá po redukcii vlastníctva na spolo
čenskú úroveň. Preto ešte dôraznejšie sa po
žaduje, aby sa takéto investície nedialy bez 
dohľadu sväzu a sväzového ústredia, keď



dosahujú takú mieru, že je to hodné povšim
nutia, t. j., keď treba povedať, že prekra
čujú hranice osobného hospodárenia.

121. Stavovská myšlienka.121 Stav, to je 
nie stádovitá hromada jednotlivcov, nie je 
spolok príslušníkov z prinútenosti, alebo zvy- 
kovo platiacich členské, nie je množstvo, 
sjednotené opozíciou nespokojnosti, nie je 
množstvo, kde každý ide svojou stranou. 
Stav je spoločenský útvar členov ľudskej 
spoločnosti, duchovne a nábožensky sjedno- 
tených na podklade zamestnania. Stav je nie 
trieda; trieda je neústrojné, rastom neza- 
členené teleso záujemcov, postavených proti 
sebe. Stav je ústrojný útvar, spájajúci vše
tkých príslušníkov rovnakého zamestnania 
do duchovnej spolupatričnosti, cez ktorú sa 
jednotlivci začleňujú do celku štátneho a 
všeľudského spoločenstva.

Ako vyrastá stav? Najprv sa soskupujú 
príslušníci rovnakého, spoločensky nevy
hnutného alebo aspoň užitočného zamestna
nia. Zamestnanie zapája príslušn'kov do sú
stavy výrobných zamestnaní, podľa odvetví, 
cieľovej účasti. V zamestnaní sa soskupujú

12* O tomto viď: D r. A u g u s t P i e p e r ,  Berufs- 
gedanke und Berufsstand im Wirtschaftsleben, 1925, 
M. Gladdach, Volksverein-Verl. — Viď tiež: Dr. 
Stanislav B e r o u n s k ý ,  Stavovská myšlénka, Nakl. 
Vesmír v Praze, 1936; uvádza bohatú literatúru.

O Lutherovom pochopovaní povolania viď: Š. H a 
t a l a ,  Sociologia protikladov, Verbum, U, 7—8, 
•• 415.
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Stavovská
idea.

pospolu jednotlivci rovnakej spoločenskej 
funkcie, napr. vychovávatelia, lekári, stavi
telia, roľníci atď. Zamestnanie ešte nehľadí 
na vnútorný smysel funkcie, ale len na von
kajší výkon. Napr. u lekára výkon v ambu- 
lačke, pri rôntgene, v operačnej sieni atď; 
u učiteľa v učebni, zapisovanie do triednej 
knihy, výklad predpísaného učiva; u štáto- 
správneho úradníka dochvíľna dochádzka do 
úradu, vybavenie spisov atď. Zamestnanie 
podáva len materiálny výkon činnosti a jeho 
cieľom je získať výnos (mzdu alebo hodnotné 
výrobky pre vlastné živobytie). Zamestna
nie teda shromažďuje sebeckých jednotliv
cov, ktorí v zamestnaní hľadajú svoju osob
nú dostatočnosť, svoje zabezpečenie. Orien
tácia na sebe neutvorí srdečné ovzdušie spo
lupatričnosti, aké požadujeme pri stave. Za
mestnanie sjednocuje len vonkajšou čin
nosťou, spoločenskou funkciou, a nie duchom. 
Jednako je zamestnanie hmotným predpo
kladom pre vznik stavu.

Základom stavovskej jednoty je stavovská 
idea. Ona dáva smysel stavovskému zamest
naniu a začleňuje ho do ústrojného celku 
spoločenského spolužitia a obecnej dostatoč
nosti. Stavovská idea nespočinie vo vlastnej 
dostatočnosti osoby, ale sa zapája do spo
ločnosti prítomnej aj do generácií budúcich, 
naväzujúc na minulosť. A to nie do vymysle
nej spoločnosti, ale do skutočnej a celostne



chápanej spoločnosti. Teda znamená službu 
národu, štátu, zemedielu, celému svetu, ce
lému kozmu v plnosti duchovnej ideologie.
Viac než službu: slobodnú možnosť zaujať 
istý úsek v dejinách výchovy národa, pri
chádzajúcim generáciám odovzdať duchovný 
a civilizačný odkaz minulosti, umocnený prí
tomnosťou. Smysel stavu, stavovská idea, to 
je poslanie stavu v spoločnosti pod zorným 
uhlom dejinného určenia. Ale keď už hovo
ríme o dejinnom určení, musí sa  dodať, že 
stav je nie smluvnou organizáciou ľudskej 
ľubovôle, ale soskupenie, požadované Bohom.
Každý stav v spoločnosti, ako rozumovou 
povahou veci požadovaný úsek spoločenskej 
pôsobnosti, má nad svojím zamestnaním 
platný zákon mravnosti, Bohom určený sta
vovský cieľ. Stavovská idea, osvetlená sta
vovským cieľom, určeným Bohom, to je už 
nie konvenčné určenie svetskej moci, ale 
Bohom požadované dosahovanie cieľa. Je to 
teda idea Božia o stave.

Toto preorientovanie so stanoviska služby Stavovské 
sebe na stanovisko záujmu celku, záujmu vedomie, 
konečne božieho zákona, prevádza príslušní
kov stavu od seba k spoločnosti, od spoloč
nosti k Bohu; prevádza od výlučného ego
izmu k altruizmu, uskutočňuje predpoklad 
pravého spájania záujmov osoby so záujma
mi spoločnosti v mravnom vedomí, čo je 
mentalita sociálne-personalistická. Vedomie



Stavovská
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stavovskej príslušnosti sa  utvrdzuje vedo
mím svrchovanej platnosti a záväznosti. 
Keby bol len personálizmus, bez mravného 
vzťahu k nadriadenému pravidlu života a 
jeho pôvodcovi, ešte by to bol pohanský 
ideál. V sociálnom rozšírení personalizmu 
na podklade celistvej mravnosti, završovanej 
sociálnou láskou, sa uplatňuje stavovské 
vedomie. Súlad s ideou božou o stave v spo
ločnosti a s  vôľou božou, aby stav bol, to 
je svrchovaná záruka úrovne stavovského 
vedomia.

Z vedomia, plynúceho z kladného postoja 
k stavovskej idei, natoľko, že sa stáva osob
ným programom, osobným hodnotením sta
vovskej idey a stvoriteľskej záruky, vyplýva 
stavovská hrdosť. Veď čo je hrdosť, ak nie 
vedomie, že je nositeľom význačnej hodnosti! 
Na podklade lásky k sebe, preobrazenej ta
kouto hrdosťou, sa príslušník stavu vracia 
k sebe samému a k svojmu zamestnaniu. Má 
nárok na česť a chválu svojho stavu, aj na 
česť a slávu svojej osoby, nakoľko je prí
slušníkom stavu, lebo takáto česť a úcta má 
záruku svrchovanej pocty. Veď stavovská 
česť je poznávanie a uznávanie stavovskej 
dôstojnosti so strany okolia. Stav si ju vynu
cuje tým, že skutočne preráža navonok ideu 
a cieľ, ktorý predstavuje a zastáva.

Právne zabezpečenie stavu v základe je 
dané zabezpečením stavovského zamestna-



nia, organizovaného cez sväz v celospoločen
skom sväzovom ústredí.

U príslušníkov katolíckeho náboženstva pokres- 
kryštalizácia stavovského vedomia ide ešte ťančenie. 
ďalej, prechodí v zámerné pokresťančovanie 
stavov. Poznanie stavovskej idey, v jej ži
votnom vyjadrení, t. j. poznanie, ktoré sa 
osobne uplatňuje u tohto určitého prísluš
níka stavu v jeho vnútri, a ktoré rozhodu
júco pôsobí pri jeho slobodnom rozhodovaní 
sa v rozličných stavovských položeniach, mu
síme chápať ako osvietenie a vnuknutie, 
dané milosťou Kristovou. Samo rozhodnutie 
sa skôr za tento stav než iný stav, chápe 
kresťan katolík ako volanie božie, ktoré ria
dením Prozreteľnosti alebo ohlasom v jeho 
svedomí rozhodujúco ovplyvnilo stavovskú 
voľbu. Povolanie dostáva u neho výraz 
ozajstného volania božieho. Kresťanské sta
vovské vedomie preniká celú stavovskú exi
stenciu osoby kresťana-katolíka.



RIEŠENIE SOCIÁLNEJ OTÁZKY 
V DEJINÁCH



VŠEOBECNÉ POJMY

1. Asi od sto rokov sa hovorí vo svete, sociálna 
tak na strane politikov, ako na strane cirkví, otÄ2ka- 
o sociálnej otázke. Skutočnosť prinútila pri
znať, že ľudská spoločnosť sa dostala do 
kritického postavenia, a nevidieť východiska.
Preto sa hľadá, čo je vlastne podstatou
a príčinou spoločenských neporiadkov; ďalej 
sa hľadá cesta, ako uskutočniť nápravu. 
(Biederlack, Die soziale Frage, F. Rauch, 
Innsbruck, 1907, s. 1.)

2. Sociálna otázka nezáleží len v tom, aké všeobecne, 
stanovisko zaujať k hnutiu sociálnej demo
kracie alebo ku komunizmu, ani sa nesto
tožňuje len s robotníckou otázkou alebo tzv. 
mzdovou otázkou (často v tom smysle ho
voria o nej liberálni sociologovia, napr. 
Schônberg, Handbuch der politischen Oeko-
nomie, I, porov. Biederlack, c. d. 4), ale ide 
o nápravu a ozdravenie celej spoločnosti, 
v spolužití, v hospodárstve, v povolaniach 
roľníkov, remeselníkov, obchodníkov, robot
níkov, jednoducho všetkých členov ľudskej 
spoločnosti. Sociálna otázka je otázka celej 
spoločnosti. V tomto smysle hovorí Albert 
M. Weisz OP: »Celok je chorý; nielen hospo
dársky, nielen mravný život, ale spoločnosť 
sama« (Soziale Frage und soziale Ordnung, 
cit. u Biederlacka, s. 9). Sociálna otázka je



otázkou filozofie, najmä etiky a  práva; ale 
potom aj otázkou náboženskou, lebo etika 
a filozofia sú nerozlučne spojené s úplnou 
mravnosťou a správnym náhľadom na život, 
tak ako tvoria celistvosť prirodzených vedo
mostí so zjavením (Biederlack, c. d. 10—11). 

Oaobitne. 3. Aj keď sociálna otázka zaberá celú spo
ločnosť, jednako sa najprv dotýka a sústre
ďuje na niektoré skutočnosti, z ktorých vy
plýva celý nesúlad a neporiadok v ľudstve, 
o ktorý ide. Sú to predovšetkým:

Otázka spravodlivého rozdelenia majetkov 
zeme.

Otázka spravodlivej účasti pracujúcich na 
výnose výroby.

Otázka organizácie výroby a rozdeľovania 
bohatstiev pre blahobyt všetkých občanov.

Otázka spolupráce svetskej spoločnosti 
(štátu) so spoločnosťou duchovnou (Cir
kvou).

Rozriešením týchto základných úloh sa 
dúfa postaviť pevný základ pre obnovu spo
ločenského spolužitia.

V užšom 4. V užšom smysle slova sa sociálnou otáz- 
smysle. kou rozumie uplatnenie sociálnej spravodli

vosti. To je spravodlivé rozdelenie majetkov 
zeme, zabezpečenie trvalého podkladu živo
bytia pre všetkých a zabezpečenie plodov 
vlastnej práce. Lebo k spokojnému životu 
potrebujú všetci hmotnú aj právnu záruku 
dostatočnosti vlastného živobytia.



Pohľadom do dejín vidíme, že do očí bijú
ca sociálna ne vyrovnanosť nie je zjavom len 
minulého storočia, ale zjavom takrečeno 
trvalým. V každom období sa  vyskytujú prie
stupky proti sociálnej spravodlivosti. V kaž
dom období sa robia pokusy o nápravu po
stavenia tých, ktorým sa v spoločnosti 
krivdí. Sociálna otázka teda, objektívne 
berúc, je hádam taká dávna, ako ľudstvo 
samo. A bolo by ju treba riešiť aj v stave 
nevinnosti, lebo ako hovorí sv. Tomáš: »nad- 
vláda človeka nad človekom by bola bývala 
aj v stave nevinnosti« (S. Th. 1, q. 96, a. 4).
Lež ukrivdení si neboli vždy vedomí svojho 
prirodzeného práva, nedožadovali sa spra
vodlivosti, a preto naliehavosť a volanie po 
náprave neboly vždy tak tiesnivé, akými sa 
stály v minulom storočí, keď sa náprava 
a reforma pomerov dostaly na javisko orga
nizovanej moci sociálnych hnutí.

5. Riešenie sociálnej otázky sa odohráva Rieäenie. 
na hladine náuky (filozofia, právna veda,
etika, hospodárska veda) a na hladine mo
censkej (zákonodarstvo, záujmové organi
zácie, sociálna výchova).

6. Ľudstvo viac než od sto rokov živelne 
pracuje a hľadá spôsob, ako trvalo usporia
dať spoločenské pomery, ktoré by boly zá
rukou trvalého blahobytu a pokoja celého 
ľudstva. S dejinného hľadiska, kde spoločen
ský vývoj zaberá celú spoločnosť a všetky
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složky, činné v nej, riešenie sociálnej spra
vodlivosti sa nevyhnutne ukazuje ako sú
čiastka sociálnej otázky v tom najširšom 
smysle slova, t. j. v otázke, ako zabezpečiť 
a vybudovať spoločenskú rovnováhu s trvalo 
platným spoločenským poriadkom. V deji
nách nemožno riešiť sociálnu otázku bez 
ohľadu na spoločnosť ako celok, lebo v deji
nách stojíme na konkrétnej pôde života, do 
ktorého zasahujú všetky složky a predpo
klady ž'vého ľudského diania. Toto je dôle
žité aj pre správny výklad a hodnotenie po
kusov, ktoré sa v dejinách robily pri riešení 
sociálnej otázky.

7 Keď stojíme na pôde živého ľudstva 
ako celku, treba postaviť, ako základ dejin
ného uvažovania, n'ekoľko téz, podľa ktorých 
sa uváži, kam treba zaraďovať pr nos roz
ličných dejinných činiteľov k riešeniu so
ciálnej otázky. Predovšetkým ide o vyme
dzenie vplyvu C:rkvi na vývoj spoločnosti 
a sociálnej náuky.

8. T é z a  i n t e g r a l i s t i c k á .  Proti po
kusom rozložiť spoločnosť na triedy, kasty, 
nezávislých jednotlivcov, integraľstická téza 
zdôrazňuje zásadu organickej celistvosti ľud
skej spoločnosti. Proti pokusom naturalistic
kej neodvislosti štátu od Cirkvi zdôrazňuje 
nevyhnutnosť spolupráce spoločnosti priro
dzenej s nadprirodzenou. Tvrdí, že definícia 
štátu, ako dokonalej prirodzenej spoločnosti,



platí len v teórii čistého prirodzeného po
riadku, ale nie v terajšom dejinnom usku
točnení. Zisťuje základnú požiadavku ohľad
ne ľudskej spoločnosti, že ozajstná celistvosť 
štátu, ozajstný blahobyt je možný len v sú
lade prirodzeného s nadprirodzeným.

9. T é z a  d o g m a t i c k á .  Na základe 
zjavenia, podporovaného skúsenosťou, stavia
sa téza, že bez milosti (pomoc nadprirodze- Téza 
ná) nemožno cez dlhší čas vykonávať ani dogma- 
prirodzene počestné skutky. Zásada, úplat- tická- 
nená v občianskom živote, hovorí, že uspo
riadaný občiansky život je v dejinách nie 
možný bez nápomoci milosti Božej. Lež pred
staviteľkou a zárukou milosti v ľudstve je 
Cirkev, založená Kristom. A pre prijatie mi
lostnej pomoci sa u prijímajúceho predpo
kladá aspoň odstránenie prekážok s cesty 
milosti.

10. T é z a  c i r k e v n e j  a u t o r i t y .
Všetko riadenie a usmerňovanie ľudí, posta
vené do služby a existencie cieľa ľudského Téza 
života, pohybuje sa na hladine morálnej cirk-
a podlieha učiteľskej autorite Cirkvi, ktorá autority' 
vydáva a vysvetľuje normy, platné pre sve
domie človeka. Aj veci hospodárskeho života, 
kým sú nie čisto technického rázu, sú mrav
nou zálež:tosťou. Cirkev je svojím nadpri
rodzeným poslan'm zaviazaná vypovedať 
svoje schvaľujúce alebo odsudzujúce stano
visko, keď sa vyskytuje taký prípad. Práve



preto nie je možné spokojne uplatniť nijakú 
národohospodársku náuku bez súhlasu a spo
lupráce Cirkvi. Nemožno povedať, že veci 
národohospodárske sú záležitosti prirodzenej 
etiky, ktoré sa  Cirkvi netýkajú. Odkedy Bo- 
hočlovek spojil v sebe záujmy tela aj duše, 
prírody aj nadprírody, ľudské aj božské, 
jestvuje v živote len jedna morálka, zahrnu
júca v sebe život prirodzený aj nadpriro
dzený. Starosť o morálny život je pozitívnym 
božským poslaním sverená Cirkvi. Taký je 
pozitívny poriadok božieho práva

11. Tieto tézy dávajú smysel celej sociál
nej činnosti pápeža Leva XIII., ktorý sa plne 
zasadil za to, aby sa  navzájom porozumely 
Cirkev a štát, Cirkev a civilizácia, svet pri
rodzený a nadprirodzený. Vedel, že len ich 
spoluprácou možno napraviť žalostnú sociál
nu situáciu a rozriešiť sociálnu otázku.

12. V r. 1848 sa postavily proti sebe dve 
stanoviská sociálneho reformného pohybu: 
stanovisko katolícke a stanovisko ateistické. 
Proti stanovisku katolíckemu ateistický so
cializmus postavil tézu materialistickú, opak 
integralistickej: človek a ľudská spoločnosť 
je len produktom výrobných procesov spo
ločenského hospodárstva. Proti téze dogma
tickej postavil tézu ateistickú: náboženstvo 
je ópium pre ľud. Proti téze morálnej po
stavil tézu determinizmu: niet slobodného 
zodpovedného konania. Proti katolíckemu



presvedčeniu, že sociálnu otázku možno 
riešiť vývojom, riadeným zákonodarstvom, 
postavil požiadavku sociálnej revolúcie. Proti 
katolíckemu objektivizmu práva postavil 
subjektívny mesianizmus proletariátu.

13. Podľa katolíckej sociologie je riešenie Katolícke 
sociálnej otázky úlohou integrálnej sociál- riešeilie- 
nej syntézy. Podiel na výťažku kapitálu 
a práce je len jeho jedným úsekom, aj to 
druhotným. Prvotným úsekom sociálneho 
problému je otázka rozdelenia vlastníctva, 
čo slúži za trvalý podklad živobytia. Rov
nosť v majetkoprávnom postavení, celkom 
spravodlivý podiel na zisku kapitálu, rovna
ko hodnotná miera výmeny, to sú všetko 
otázky, ktoré sa nedajú rozriešiť v úplnej 
exaktnosti. Dajú sa riešiť len v štatistickom 
intervale. Ani Marxova teória »spoločensky 
nevyhnutnej práce (gesellschaftlich notwen- 
dige Arbeit)« nerieši otázku, lebo buduje na 
predpoklade rovnakých cien trhu kapita
listickej spoločnosti. Otázka je práve, či sa 
pri tom naozaj uplatňuje spoločenský prie
mer prinášaných výloh práce, prítomných 
vo výrobkoch, a či taký spoločenský priemer 
možno brať ako stav prirodzený, ktorý by 
sa mal postaviť za normu. Zdá sa práve, že 
»spoločensky nevyhnutná práca« je v tom 
istom odvetví výroby, v rozličných priro
dzene určených predpokladoch rozličná. Ne
môže byť teda základom rovnakej a vyrov-



Postup.

a.

nanej ceny na trhoch. Ak niekde je, je to 
na úkor pracovných výloh tých, čo sa  na
chodia v nepriaznivých podmienkach, a tak 
sa uplatní právo silnejšieho.

14. Náčrt riešenia sociálnej otázky v deji
nách s osobitným zreteľom na prínos Cirkvi 
predložím v dvoch kapitolách. Najprv podám 
p r e h ľ a d  dejín n á u k y  o usporiadani 
spoločenského života a o riešení sociálnej 
otázky, potom p r e h ľ a d  s o c i á l n e j  
č i n n o s t i  za uplatnenie sociálnej spra
vodlivosti, s  poukazom na dielo Cirkvi.



PREHĽAD SOCIÁLNYCH NÁUK

15. Podľa sv. Justína, ktorý si ako vyzná- Dejiny 

vač Krista privlastňuje všetko, čo je dobré, sociálneho 

keď hovorí: »Všetko, čo je dobré, patrí nám učenia- 
krasťanom« (porov. S. Hatala, Kresťanský 
humanizmus, Obroda, Ružomberok 1944,
s. 8), spoločenstvo kresťanov, Cirkev, mohla 
by pokladať za svoje všetko to dobré, čo sa 
vykonalo cez dejiny v organizovaní národ
ného hospodárstva a spoločenského života.
Na to ju oprávňuje aj princíp dogmatický.
Dejinný vývoj je tak úzko spätý s kresťan
skými náhľadmi na spoločenský život, že 
v koreni možno všetky vymoženosti sociál
nych vied odôvodnene odvádzať od kresťan
skej náuky.

16. Zákon mravnosti, vpísaný do myslí Hammu- 
ľudí, prejavil sa u kráľa Hammurabiho (1950 rabi- 
pr. Kr.) v úpravách o ochrane produktívnej 
práce, vykonávanej na cudzom: kto bol po
škodený prírodnými pohromami, neplatil
úrok za bežný rok; keď sa pole prepožičalo 
ako záhrada, vlastník sa delil o úrodu so 
záhradníkom až v piatom roku obrábania.

17. Starosť o sociálny poriadok sa výrazne starý 

javí v Starom zákone, v zákonodarstve ẑ ton- 
židovského národa, ktoré stálo pod priamym



Proroci.

vplyvom Božieho zjavenia. Boh je pánom 
národa aj zeme, ktorú obrába: »aj zem nech 
sa nepredáva na večnosť, lebo moja je, a vy 
ste príchodzí a moji prenájomníci« (Lv 25, 
23); práve preto, aby človek nevládol cez 
majetok nad človekom, spolubližným, zaka
zovalo sa natrvalo odpredať zem, a tak zem, 
prenajatá druhému, sa musela každý päťde
siaty rok (jubilejný rok) vrátiť do majiteľ- 
stva rodu, ktorému pôvodne patrila (Lv 25, 
28). Odpredať bolo slobodno len úžitok, aj 
to len do päťdesiateho roku. Iná úprava 
platila pre pozemky, umiestené medzi mú- 
rami mesta, určené na stavbu. Za rok po 
predaji ich bolo možno reklamovať, ale po 
roku sa pokladaly za predané natrvalo (Lv
25, 30). Výrobky, získané vlastnou prácou 
na majetku, mohly sa odpredať spravodlivou 
výmenou hodnoty za protihodnotu (Lv 25, 
36—37). Aj popri tomto prísnom vlastníc
kom práve ráta sa  s vrstvami chudobných. 
Oni si vždy mohli vziať z plodín zeme toľko, 
koľko mohli zjesť na mieste. Im patrí tzv. 
»roh«, šesťdesiata čiastka poľa. Im sa po
necháva právo sbierať klásky zbožia, strapce 
hrozna alebo semeno olív po skončení žatvy 
(Deut. 24, 19—22). Dlhy nevzrastaly úrok
mi, pôžičky sa vracaly v pôvodnej výške.

18. Tento duch sociálneho poriadku je prie
zračný aj u prorokov. Izaiáš s prísnym 
»beda« karhá neprávosť vtedajších kapita-

k



listov, ktorí zaberajú domy a polia až po 
chotárne hranice (hl. 5, 8). Lakomosť bohá
čov karhá Jeremiáš (hl. 22, 13—14). Jere- 
miáš svojím vplyvom podporil vznik roľníc
keho stavu.

19. V Grécku sa sociálna reforma úplat- Grécko, 
nila po prvý raz v Lykurgovom zákonodar
stve, keď v Sparte vzniklo 900 rovnakých 
pozemkov a u Periokov 30.000. Istý kompro
mis medzi šľachtickou majetkovou nadvlá
dou a ľudovou biedou vypracoval zákono
darca Solon. 4.000 chudobných rodín sa  ob
darovalo vlastníctvom, otrokov vykúpil štát. 
Vývojom udalostí Gréci spoznali, že politická 
sloboda je možná len pri spravodlivom roz
delení pozemkov. Lež celkovo treba povedať, 
že Grécko bolo zemou kapitalistickou a otro
kárskou. »Helenistický svet bol predobrazom 
moderného kapitalizmu.« (Gonzague de Rey- 
nold, Ľ  Hélénisme, 1944, Egloff, Fribourg, 
s. 91.)

Kým potrebu čiastočnej úpravy pozemko
vej držby u Grékov si vynútil výsledok mno
horočnej skúsenosti, u Židov všeobecná so
ciálne etická zásada predchádzala držbu ma
jetkov, nakoľko Mojžiš napísal zákony pred 
obsadením zeme.

Filozof Platón zdôrazňuje, že zem má
patriť spoločne všetkým občanom, a Aristo
teles požaduje, aby občania mali majetky 
v hraniciach aj mimo hraníc štátov, aby sa



Pohanský
Rím.

■

tým vyrovnávaly medzištátne záujmy. — 
Epidateus zrušil prísne dedičské normy, po
dľa ktorých majetok dedil vždy najstarší 
syn alebo štát. Následkom toho bolo, že 
vznikla nerovnosť majetkov: na jednej stra
ne latifundiá, na druhej strane bezmajet- 
nosť.

20. Aj v Ríme prevládala sociálna nevy- 
rovnanosť a z toho vznikaly neprestávajúce 
spory medzi patricijmi a plebejmi. Až r. 367 
Licinius Stolo dosiahol úpravu majetkového 
zákonodarstva, podobne ako v Grécku Solon 
a Lykurgos. V politike dosiahol voľbu jed
ného konzula z radu plebejov. Ohľadom dlhov 
dosiahol úpravu, podľa ktorej sa úroky od
púšťajú a základ sa spláca po čiastkach 
Spoločný majetok (ager publicus) sa mohol 
užívať nepretržite najviac 500 dní.

Dosiahlo sa vyrovnan:e medzi patricijmi 
a plebejmi. Lenže vojenským ťažením vzni
kajú nové patricijské latifundiá, a tým aj 
otrokársky systém hospodárstva na nich. 
Bratia Gracchovci vedú tvrdý boj o uplat
nenie Liciniovho zákona.

Popri nábehoch k štátnemu socializmu 
(Nero, Cézar, Augustus, Nerva, Trajanus) 
treba povedať, že v rímskej spoločnosti pla
til otrokársky systém a obchodné vykorisťo
vanie. Dioklecián ed'ktom r. 301 ustálil pod 
trestom smrti trvalé ceny pre tovary život
ných potrieb.



21. V kresťanskej ére sa sociálne smýšľa- Kresťan- 
nie, budované na základni starozákonných ské 
noriem, stupňuje kresťanskou láskou vospol- 
nosti v Kristu. Lež spoločný majetok prvých 
kresťanov (Sk 2, 42 n) nemožno považovať 
za nástup nového sociálneho poriadku, ale 
je to výnimočný stav, vyplývajúci z očaká
vania skorého príchodu Krista Kresťania, 
prekladajúc svoju nádej do nadpozemského 
života, predávali zemské statky a delili ich 
medzi seba. (Porov. Š. Hatala, Kráľovské 
kňazstvo, Verbum, Koš'ce 1947, s. 66.)

Cirkevní Otcovia spoločným súhlasom zdô
razňujú, že zem patr' spoločne všetkým 
ľuďom (Klement Alex., Cyprián, Bažil Veľký, 
Rufinus, Ambróz, Gregor Nys., Chrysostom,
Gregor Veľký). Toto jednomyseľné stano
visko cirkevných učiteľov neostalo bez vply
vu na verejné smýšľanie v hospodárskom 
živote. Predtým systém otrokárskych veľko
statkov sa pretvára na samostatné dvory 
sedliackych usadlíkov. Z otrokov vznikajú 
tzv. »coloni« alebo »inquilini«, a to už za 
cisárskych čias. No vplyv Cirkvi ide ešte 
ďalej. Zákonným opatrením za Konštantína 
Veľkého sa zastaví ďalšie zvyšovanie dane, 
platenej pánovi (»kanon«), »coloni« sa  spú
tajú s pôdou, a tak sa veľkému množstvu 
občanov dostáva zabezpečenie trvalej exi
stencie. (Damaschke, Geschichte der Natio- 
naloekonomie, Jena, G. Fischer, s. 25.) Cisár



Feudálna
sústava.

Valentinián zriadi r. 365 osobitný úrad na 
ochranu práv »colonov«; tzv. »defensores« 
zastupujú záujmy poľnohospodárskych ro
botníkov.

22. Feudálne zriadenie sa podobá rímskej 
sústave kolonátu. Rozdiel je v tom, že tí, 
čo preberajú majetok z rúk vyššieho pána, 
preberajú záväzok v službe verejného dobra. 
U civilov je to vojenská povinnosť, u klášto
rov a Cirkvi karitatívna.

Vychodí sa z predstavy, že majetok patrí 
pôvodne všetkým ľuďom spoločne. Kráľ, ako 
zástupcu celku, prideľuje ho jednotlivcom. 
Ten, čo preberá z rúk kráľa majetok, pre
berá na seba aj časť starosti o verejný pokoj 
a poriadok, čiže ťarchy, ktoré by sa  ináč 
musely zaokryť odanením všetkých občanov. 
Ale tu tieto ťarchy preberajú na seba len 
majitelia. Nemajitelia platia na verejné ťar
chy svojmu pánovi osobným výkonom, tým 
totižto, že im pán snižuje výšku príslušnej 
odmeny za osobný výkon práce na majetku. 
To je vlastne systém podelenej starosti 
o spoločné verejné blaho so systémom pode
leného daňovania všetkých občanov. Štát 
prepúšťa časť verejných starostí súkromným 
osobám na pridelenom území a ponecháva 
im aj právo vyberať dane od ostatných, a to 
tým spôsobom, že im zmenšujú podiel z vý
ťažku práce. Slobodné vlastníctvo, ktoré bolo 
povinné aj vojenskou službou, časom za



niklo, lebo sa vlialo do väčších zemepan- 
stiev.

Vlastníctvo pôdy patrilo rodine. Právny 
dedič dišponoval majetkom. Predkupné prá
vo mala rodina. Na majetok dohliadala obec. 
Aj stavebný pozemok stál pod dozorom obce. 
Hypotekárne nebolo možno obťažiť majetok 
pôdy, ale len drobné domáce náradie. Spôsob 
obhospodárovania poľa určovala obec (spo
ločne sa určilo, kam sa zasejú zimné plodiny, 
a čo ostane prielohom). Les bol spoločným 
majetkom. Majetkové priestupky sa trestaly 
niekedy až odobratím pôdy. V čase od žatvy 
po čas orania bola pôda otvorená pre vše
tkých.

Rozsiahly majetok »Allemand« dával mož
nosť zárobku pre každého, a čistým ziskom 
nacelkom vyradil daňovanie. V mestách sa 
previedla deľba remeselnej práce podelením 
na samosprávne cechy s  vlastným súdnic
tvom. Prísne smernice udržujú plácu tova
rišov na dostatočne vysokej hladine. Ne
čestná výroba alebo obchod sa prísne trestaly.

V tejto majetkovej sústave vystupuje do- 
popredia akási praktická syntéza poľného 
hospodárstva medzi majiteľom a obcou, istý 
druh riadeného hospodárstva pre spoločné 
dobro. Je  to výrazný druh syntézy medzi 
právom jednotlivca a celku, so silným uplat
nením sa sociálnej stránky, čo je stopa prak
tického uplatnenia zásady, že pôda patrí



Sv. Tomáš 
Akvinský.

všetkým ľuďom. Spoločenské hospodárstvo, 
vedené na týchto základoch, zaznamenáva 
v rokoch 400—1050—1450 vrcholný rozkvet 
a vzrast bohatstva.

Základom feudálneho hospodárstva je ká- 
nonické právo, zbudované na smerniciach 
Starého zákona a učenia cirkevných Otcov. 
Neustále sa vracia náhľad, že zem patrí 
pôvodne spoločne všetkým a že súkromné 
vlastníctvo je následkom dedičného hriechu. 
Túži sa po úplnej rovnosti, ako po ideáli. 
Spoločenské určenie vlastníctva nadobúda 
výraz v zásade, že v krajnej núdzi môže kto
koľvek ukojiť svoju potrebu z plodov ma
jetku kohokoľvek iného. Snaha po rovnosti, 
ako ideáli, nadobúda výraz v zásade, ktorá 
kladie za povinnosť, aby každý udeľoval 
chudobným z toho, čo má nadbytočné. Uplat
ňovaním tejto zásady by sa bola preklenú- 
vala priepasť, ktorá býva medzi chudobnými 
a bohatými, lebo veď bohatstvo je v majetku 
nadbytočného (porov. Em. Mounier, De la 
propriété capitaliste ä la propriété humaine, 
hl. IV.).

23. Sv. Tomáš Akvinský (1226—1274) 
sjednocuje cirkevný svetonáhľad predchá
dzajúcich storočí a ustanovuje platné normy 
pre nasledujúce obdobia. Vyslovil zásady, 
platné v hospodárstve aj dnes. Je to o to 
dôležitejšie, že žil práve v čase prechodu od 
naturálneho hospodárstva ku hospodárstvu



kapitalistickému. O vlastníctve nehovorí len 
so stanoviska spotreby, ako je to príznačné 
u cirk. Otcov, ale rozoberá aj proces výroby 
a ustaľuje pre ňu normy spravodlivosti (po
rov. Damaschke, op. c., s. 36).

24. V duchu trad'cie bráni právo osobného Osobné 
vlastníctva. » .. .Prirodzené vlastníctvo ostat- v e t 
ných tvorov prísluší človeku podľa rozumu« nictvo- 
(2—2, q. 66. a. 1). »Ohľadne vonkajšej veci 
patrí človeku dvoje, z nich jedno je moc 
zaopatriť si ju a spravovať a v tom je dovo
lené, aby človek držal vlastné. A je to aj 
nevyhnutné k ľudskému životu.« (2—2, q.
66, a. 2.) Človek starostlivejšie opatruje 
vec, ktorá len jemu patrí a starostlivejšie 
pracuje, keď si sám obstaráva živobytie pre 
seba; okrem toho je medzi ľuďmi pokoj, 
keď je každý spokojný so svojou vecou. Spo
ločné vlastníctvo je teda proti správnemu 
poriadku. Lenže od práva majiteľstva sa líši 
jeho užívanie. »A vzhľadom k tomu nemá 
človek mať vonkajšie veci za vlastné, ale 
za spoločné, aby sa totiž ľahko delil o ne 
v potrebe druhých« (ibid). Osobné vlast
níctvo neprotirečí pôvodnému spoločnému 
určeniu majetkov. »Majetok je nie rozde
lený podľa prirodzeného práva, ale skôr 
podľa ľudskej dohody. . .  A preto vlastnícke 
držanie nie je proti prirodzenému právu, ale 
je prirodzenému právu pridané vynachádza- 
vosíC ou  ľudského umu« (ibid. ad 1 ) .  Toto



Hodnota
tovarov.

Úroky.

rozdelenie nemôže byť na úkor ostatných, 
preto »boháč, zaberúc držanie veci,. . .  hreši, 
ak iným bráni nepatričným spôsobom v uží
vaní tejto veci« (ib. ad 2). A keď v tomto 
smysle hovorí o užívaní majetku, dodáva 
slová sv. Ambróza: »Viac, než by stačilo 
spotrebe, vzalo sa násilím.«

25. Hovoriac o hodnote výrobkov, rozli
šuje ich hodnotu prírodnú (secundum digni- 
tatem naturae) a ich hodnotu v upotrebo- 
vaní (secundum quod homines indigent eis 
ad usum suum). Výšku nároku pri vymie
ňaní tovarov určuje práca a výdavky pri 
práci (Comm. in Arist. Ethic. V. 1. IX).

Hodnota tovarov pri výmene (cena) sa 
neurčuje náhodilou voľnou súťažou, ale sku
točnou cenou výloh, giebo potrebou, alebo 
zákonom (pretium commutativum, conven- 
tionale, legale). Hodnotu majetkov prírody 
(zeme, dieľne, bytu) neurčuje podľa osobit
ného kľúča tzv. výmennej hodnoty, ale podľa 
potrebnosti (Damaschke, c. d. 33). Sama 
výmena sa riadi pravidlom prísnej spravod
livosti, tzv. výmennej, ktorá prihliada na 
rovnosť dávaného a prij maného, čiže ako 
hovorí, na rovnosť aritmetickú (2—2, q. 61 
a. 2). alebo ako hovorí »rovnosť veci 
k veci« (ib).

26. Základná miera »rovnosť veci k veci« 
sa uplatňuje aj pri pôž'čke a jej vrátení, 
kým ide o pôžičku, uzatváranú tichou alebo



výslovnou smluvou (2—2, q. 78, a. 2 ); smluv- 
né porušovanie tohto meradla správnosti, či 
v podobe úrokov alebo podľa akejkoľvek 
inej peňažne merateľnej výhody, je mravne 
nedovolené a kvalifikuje sa ako hriech proti 
výmennej spravodlivosti. V tomto sa sv. To
máš shoduje s cirkevnou tradíciou. No do
tvára ju až po úplnosť svojimi ďalšími 
vývodmi, istými okolnosťami, v ktorých pri
jímanie hospodárskej hodnoty nad požičanú 
hodnotu sa hodnotí ako hriešne. Nehreší, 
kto prijíma viac, ako požičal, pod zámienkou 
daru darmo daného (ib, in c.), alebo ako 
odmenu za priazeň, preukázanú tým, že 
ochotne požičal (ib a. 1. ad 5); požičiava
júci môže vložiť do smluvy podmienku ná
hrady škody, ktorú by utrpel ten, čo dáva 
pôžičku, najmä ak na strane toho, čo pri
jíma pôžičku, vzniká tým isté vyvarovanie 
sa nejakej škode (ib. a. 2. ad 1); ale nemôže 
vziať do smluvy náhradu za prípad ušlého 
zisku — lucrum cessans (ib ad 1). Pr pustná 
je náhrada z priateľstva za dobrodenie, pre
ukázané tomu, čo pôžičku dostáva, ale bez 
občianskej záväznosti (ib ad 2). Podobne, 
ak niekto nespravodlivo požaduje úrok, ten, 
čo potrebuje pôžičku, môže mu ho dať, bez
toho, aby bol aj on účastný na neprávosti.

27. Iná je povaha zvýšeného nároku, ktorý 
prevyšuje výšku pôžičky, vtedy, keď niekto 
požičal (napr. umelcovi alebo obchodníkovi)



Prechod 
ku kapi
talizmu.

peniaze na investičné podnikanie, na spôsob 
nejakej spoločnosti, pričom nepreniesol vlast
níctvo požičaných peňazí na toho, komu po
žičiava; vtedy odôvodnene môže žiadať časť 
utvoreného zisku pre seba od dotyčného 
obchodníka alebo umelca (ib. a. 2 ad 5). 
Podobne odôvodnene požaduje niekto prená- 
jomné za užívanie trvalých statkov, čo sa 
nespotrebujú užívaním, ako dom alebo pôda, 
lebo pri týchto majetkoch sa môže odôvod
nene hovoriť o dvojakej hodnote, o hodnote 
vlastníctva a o hodnote užívania (ib. a 1).
V týchto vývodoch sa náuka sv. Tomáša 
shoduje s modernou teóriou ekonomie, ktorá 
tvrdí, že pri spotrebnej pôžičke je úrok eko
nomicky neodôvodnený, kým pri pôžičke in
vestičnej je takýto úrok odôvodnený (porov. 
napr. Dr. Rudolf Briška, Národné hospodár
stvo I, Bratislava 1943, s. 265).

28. V dôsledku týchto zásad už v obchod
ných spoločnostiach, ktoré vznikaly za krí
žových výprav, kde jedni dávali peniaze, 
druhí prácu, a keďže peniaz zvyšoval pro
duktivitu práce, uznával sa nárok na mierny 
podiel zo zisku aj veriteľovi. Tým sa usku
točnil vývoj hospodárstva smerom ku kapi
talizmu akosi aj za asistencie Cirkvi. Lež 
normy, platné pre súkromné pomery dvoch, 
ktorí si súkromným dohovorom určia podiel 
na zisku, dosiahnutom spoločne takouto in
vestičnou pôžičkou, sa potom preniesly do



verejných podmienok celku, ako všeobecný 
občiansky zákon; i ukázaly svoje zlé ovocie. 
Nepodarilo sa eticky ovládnuť nové hospo
dárske tempo a jeho spletitú sústavu, tak 
sa stalo, že normy, platné v správnych pred
pokladoch rozdelenia majetkov pre jednotlivé 
prípady, sa  aplikovaly na celok, ktorému 
chýbaly predpoklady správnosti: spravodlivé 
rozdelenie majetkov prírody a sociálne záko
nodarstvo. Aj keď Cirkev nezaujala k úro
kom definitívne kladné stanovisko, jednako 
úrokový systém sa uvedie do života aj na 
poli cirkevnom bez ohľadu na to, či ide 
o pôžičku z núdze alebo o pôžičku in
vestičnú.

29. Storočie vynálezov (15.—16.) prekva
pilo doterajšiu uzavretú a kánonickým prá
vom normovanú hospodársku štruktúru 
a veľkému vplyvu pôžičkového kapitálového 
hospodárstva podľahne aj hospodárstvo cir
kevné. Z kanonického práva mizne zákaz 
úrokov, a j morálna veda katolícka začína 
úrok odôvodňovať podkladom »lucrum ces- 
sans — ušlý zisk« a »damnum emergens — 
vznikla škoda« (porov. napr. Noldin-Schmidt 
S. J., Summa Theol. moralis, II., 579, Inns
bruck 1941). Dr. Eck bol jedným z prvých, 
čo v dišpute obraňoval, v smysle Fuggero- 
vom, nárok na 4—5% úrok, ako kresťansky 
odôvodnený. Luther zprvu trval na zákaze 
úrokov (1521), no už 1525 (v liste obci



Merkanti
lizmus.

Danzig, 5. mája) nepokladá za vysoký 5% 
úrok. Aj Kalvín obraňoval úrok.

Tento prechod bolestne pociťuje robotníc
tvo, čo má za následok sedliacku vojnu 
r. 1525. Po prelomení sústavy poddanstva 
otvárajú sa dvere modernému štátnemu zria
deniu. Starosť o štátnu bezpečnosť a verejné 
blaho preberá štát. Nastupujú laické sústavy 
hospodárstva, a tým laicizácia hospodárskej 
vedy. Zriaďuje sa trvalé štátne vojsko. Hľa
dajú sa trvalé zdroje bohatstva na udržo
vanie verejných ustanovizní.

30. Merkantilizmus pokladá za zdroj bo
hatstva verejný medzištátny obchod. Tak to 
bolo v Nemecku, Holandsku, Francúzsku 
a Anglicku. Systém podelenej starostlivosti 
feudálneho poriadku, v ktorom sa starosť 
o verejné blaho sverila celému radu väčších 
menších panstiev, postavených pod hlavou 
štátu, vystrieda široká právomoc a povin
nosti, ktoré preberá na seba štátne vedenie. 
Tým sa stupňuje a upevňuje mocenské po
stavenie vlády v štáte a štát sa dostáva do 
opozície s  občianstvom vo vlastnom domove. 
Pre zvýšenie obchodu napomáha sa immi- 
grácia obyvateľstva. Zabezpečuje sa mu 
vyššia úroveň živobytia, podporuje sa popu
lácia. Výška štátneho bohatstva sa cení 
množstvom drahých kovov, nachodiacich sa 
v krajine, lebo v obchodnom storočí sú zá
kladom obchodnej nadvlády a obohacovania



sa na úkor suseda (Colbert). Obchodným 
heslom je: čím väčší vývoz, čím menší do
voz. V snahe dovážať suroviny z vlastnej 
zeme stúpa úsilie po získavaní kolónií, bu
duje sa obchodné loďstvo. Blahobyt občian
stva sa vyhľadáva mimo materskej zeme. 
Nie div, že štáty obraňujú, ako vlastnú zem, 
aj moria a loďnú dopravu. Tu má základ 
zákon loďnej dopravy, ktorý si Anglicko 
po bezvýslednom boji vynucuje na Holand
sku. Podľa tohto zákona sa má domáci ob
chod obstarávať domácimi dopravnými pro
striedkami, štátne hranice sa rozšíria z po
brežia na more, v záujme ochrany rybolovu, 
cudzí obchodníci sa musia podrobiť dvojná
sobnému clu. Vznikajú umelé zdroje bohat
stva, ktoré nie sú odôvodnené pracovným 
výkonom, ani výlohami, ani odôvodneným 
majetkom.

Pre zväčšenie vývozu zväčšuje sa domáca 
výroba nad skutočnú spotrebu a tezauruje 
sa v drahých kovoch Jediným cieľom je bo- 
hatnutie štátu. Preto vznikajú veľké továrne 
manufaktúr, kde sa koncentruje množstvo 
robotníctva. Racionalizácia ide cestou kva
lity výroby, nie kvantity. Preto sa pre štát
ne manufaktúry zakupujú vynikajúci odbor
níci, majstri remesiel. Vzniká súsftava za
mestnaneckého pomeru, shon za lacnými 
pracovnými silami, do práce sa zaraďujú 
deti (Colbert), kontrola hodnoty výkonu a



Fyziokra-
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odmeny sa sťažuje, ba celkom znemožňuje 
množstvom robotníkov v manufaktúrach.

Obchod sa podporuje zásahom verejnej 
moci do súkromných práv občanov. Predpi
suje sa napr. čas smútočného obleku, pred
pisuje sa výbava pochovávaných mŕtvol 
(vlnený odev), zakazuje sa nosenie drevenej 
obuvi, nanucuje sa kúpa rozmanitých výrob
kov. Pozoruhodné je však bezplatné pride
ľovanie pôdy za Hohenzolemov, na základe 
ediktu 1667. Pôda aj bývanie sú lacné.

Presunom hospodárskych síl do rúk laic
kého štátu utvára sa laická hospodárska 
veda. Fridrich Viliam I. zakladá vo Frank
furte nad Odrou katedru kamerálnej vedy 
s profesúrami práva a dejín. R. 1729 sa vy
dáva časopis »Oekonomische Fama«, ktorý 
je prvým časopisom tohto druhu.

Výsledok prekotného tempa merkanti
lizmu, podľa slov Vaumana, je: »Skoro de
siata časť národa žobre . . . «  Merkantilizmus 
si zamenil meradlo prosperity zahraničného 
obchodu s  prosperitou vnútornou; odklonil 
sa od cieľa štátu tým, že miesto verejného 
blaha, utváraného blahobytom všetkých ob
čanov jednotlive, zdôrazňoval verejné blaho, 
pozostávajúce v blahobyte štátnej pokladnice 
a vedúcich štátnikov. V slobodnom blaho
byte žilo azda len nejakých 10.000 rodín.

31. Reakciou na uprednostnenie obchodu, 
ako zdroja blahobytu, je fyziokratizmus, za-



stupený Františkom Quesnayom, ktorý svoje 
náhľady publikoval v diele »Tableau écono- 
mique« r. 1757. Osvietenstvo na celej čiare 
spretrhalo spojenie s hodnotami tradície, nie 
div, že aj Quesnay, prívrženec osvietenstva, 
zdôraznil, proti velebeniu zahraničného ob
chodu, význam domácej pôdy a bohatstiev 
zeme, bez ohľadu na skúsenosti z minulosti. 
Preto spočinul v jednostrannosti, v reakcii 
proti merkantilizmu. Aj fyziokratizmus je 
výplodom laického ducha, hoci zásadne robí 
rozdiel medzi poriadkom prirodzeným a po
zitívnym.

Povinnosťou štátu je chrániť základné 
právo človeka na život, prácu a rozvoj tam, 
kde sa križujú záujmy jednotlivcov. Lež zá
kladom poriadku je slobodný styk a slobod
né smluvy. Predpokladom slobody je súkrom
ný majetok. Predpokladom bohatstva je zem. 
Peniaz je len výmenný prostriedok. Preto 
celú pozornosť obracia na produktivitu zeme 
a horlí za jej zvyšovanie. Je  opakom mer
kantilizmu, no bezdôvodne zaznáva kladný 
prínos organizovaného obchodu a výroby. 
Pripúšťa úrok až do výšky 10%, lebo je 
krytý výlohami meliorácie pôdy a udržova
nia budov. No, okrem toho pripúšťa ešte aj 
čistú pozemkovú rentu, »produit net«, ktorá 
je fondom pre verejné ťarchy (1 ’ impôt uni- 
que). Pre verejnosť sú produktívnymi len 
% ôo pracujú na pôde. Zemepáni žijú z či&-
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tého výnosu obrábania pôdy. Obchodníci ne
pridávajú tovarom nijakú hodnotu Taký je 
prrodzený poriadok — 1 ’ ordre náture1. Po
zitívny poriadok — 1 ’ ordre positif — sa 
má zákonmi približovať k tomuto 1 ’ ordre 
naturel.

Jeho dielo vyvolalo veľkú pozornosť vo ve
rejnosti a Karol Marx pokladá Quesnava za 
zakladateľa hospodárskej vedy. Prevádzanie 
fyziokratických zásad do života narazilo u 
Turgota na úradnícky stav, muselo sa odk’o- 
niť od pôvodnej línie a oprieť sa o aristo
kraciu. Tým práve stratilo výhľady do bu
dúcnosti.

Fyziokratizmus mal vplyv v Taľansku 
(Toscana), Poľsku, Švédsku, Švajč:arsku 
a Nemecku. Lenže dobre myslené snáh v mu- 
sely ustúpiť pred odporom zotrvačných živ
lov. Neúspech zavinila jednostrannosť a ne
patrná priebojnosť.

32. Skutočný vývoj hospodárstva toho 
času sa soskupuje okolo pôdohospodárstva 
a manufaktúr. Dopyt po remeselných výrob
koch stúpa. Domáca výroba potrebných to
varov ustupuje pred výrobou továrenskou, 
lebo manufaktúry výhodnou racionalizác'ou 
deľby práce snižujú výlohy, spojené s vý
robou.

Vynález parného stroja, potom odhalenie 
baní kamenného uhlia daly vývoju manu
faktúr nové postavenie. Výrobné možnosti



sú na prielome. Ručné dielne vystrieda stro
jová veľkovýroba. Arkwiight (1732—1792) 
sostrojil parnú priadeľňu a odvtedy vývoj 
strojovej výroby ide nezadržateľne dopredu.
Hlásia sa noví teoretici národného hospo
dárstva.

33. Adam Smith (1723—1790), profesor Libera-
etiky, vo svojom diele »Bádania o podstate lizmus.
a príčinách bohatstva národov« (1776) sta- Adam . ,, t-.v - - ' j -  v Smith.via tézu: »Rocna praca naroda je prameňom,
z ktorého zaokrýva všetky potreby a po
hodlie života«, a to nielen práca poľnohos
podárska, ale každá práca je zdrojom bo
hatstva. Človek je hlavným pôvodcom bo
hatstva (causa efficiens principalis), príro
da so všetkými živými a neživými látkami 
a silami je len nástrojom v rukách pracu
júceho človeka (causa instrumentalis), no 
nástrojom nevyhnutne potrebným. Preto na 
zvýšenie blahobytu treba zvýšiť výnosnosť 
ľudskej práce. To sa dosahuje cieľavedomým 
delením výrobnej práce v prírode (roľníci, 
poľovníci, remeselníci), v podnikoch (práca 
na bežiacom páse), v pokračujúcej výrobe 
(bane, vysoké pece, slievárne), rajónovaním 
(každý národ nech sa venuje tomu druhu 
výroby, pre ktorý má najlepšie predpoklady).
Výrobky sa sprostredkujú s miesta výroby 
na miesto spotreby pomocou verejných trhov výmenná 
Tu sa stretá ponuka a dopyt. Výmenná hod- hodnota 
nota tovarov je určená prácou. »Práca je tovarov-



Voľná
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pravým meradlom výmennej hodnoty vše
tkých tovarov. . .  Práca bola prvá cena, pô
vodný kúpny peniaz, ktorým sa platilo za 
všetko druhé . . .  Pravú hodnotu treba merať 
podľa množstva práce. . . «  (Adam Smith, 
Nátur und Ursachen des Volkswohlstandes, 
Krôner-Verl. 1933, s. 33, 34, 57). Lež treba 
poznamenať: akokoľvek sú tieto citáty jed
noznačné, jednako ich nemožno brať doslov
ne, nakoľko sám Smith na inom mieste ho
vorí ináč, nestotožňuje cenu s  výlohami 
práce, ale cenu určuje ako súčet pozemkovej 
renty, pláce a kapitálového zisku (ib. s. 58). 
Bez podrobnejšej analýzy za prirodzenú berie 
cenu, utvorenú voľnou súťažou. Účasť vlast
níctva na výnose výrobného procesu, ako je 
to zjavné z uznania pozemkovej renty, pod- 
vracia zásadu o práci ako jedinom dôvode 
príjmu.

Hybnou silou hospodárskeho života je 
snaha jednotlivcov po vlastnom blahobyte. 
Preto žiada slobodu hospodárskeho vývoja, 
zamieta systém cechov, zavrhuje prémie a 
monopoly. Záujem jednotlivca a voľná kon
kurencia sú dostatočným regulatívom hospo
dárskeho pokroku. Predpokladom pokroku je 
zvýšenie výnosu práce. Preto treba raciona
lizáciu deľby práce prevádzať na svetovej 
základni.

A. Smith prelomil merkantilistickú tradí
ciu, prekonal a j fyziokratizmus, keď vyrie



kol svoj protest proti preceňovaniu peňazí 
aj prírody a vyslovil nové tvrdenie, že vlast
ným prameňom blahobytu a  podkladom 
akýchkoľvek príjmov je práca. No svoj pro
test nevybudoval dostatočne. V zásade sám 
prevzal do svojej sústavy celý systém kapi
talistického hospodárstva. Nedôsledný pri 
výlučnosti práce, hovorí zas o troch prame
ňoch príjmov: o práci, prírode a kapitáli. 
Tým vlastne spája v sebe stanovisko mer- 
kantilistické, aj fyziokratické, len ho dopĺňa 
zdôraznením práce: »Celá cena, a či výmen
ná hodnota tohto ročného dôchodku sa musí 
rozčleniť na tie tri složky a rozdeliť sa na 
obyvateľov kraja či už ako pracovná mzda, 
alebo kapitálový zisk, alebo ako pozemková 
renta« (s. 182). Jeho žiak, Jean Bapítiste 
Say, vo Francúzsku tieto tri složky, Smithom 
označené za prameň príjmu (práca, kapitál, 
príroda), označí za tri složky výroby.

Smith, jednostranne orientovaný na hospo
dársky význam práce, zaznáva význam zem
ského hospodárstva v tvorení blahobytu jed
notlivcov a národov. Neuvedomuje si dosta
točne, že v hospodárskom živote má nepo- 
meme výhodnejšie postavenie jednotlivec, 
pracujúci so samostatným majetkom, ako 
človek, odkázaný na mzdu za prácu na cu
dzom. Neuvedomuje si, že rozličná produk- 
tívnosť majetkov zeme uprednostňuje tých, 
čo sú majiteľmi výnosnejšieho podkladu živo

Práca,
príroda,
kapitál.



Ricardo.

bytia. Tým samým sa však narušuje účin
nosť záujmu jednotlivca v súhre celku, ktorý 
by mal byť regulatívnou silou hospodárskeho 
poriadku. Štátny zásah, požadovaný tam, 
kde by mala vzniknúť škoda celku, prichodí 
neskoro, a nevyrovná neporiadky, spojené 
s nerovnakým postavením jednotlivcov v spo
ločenskom hospodárstve.

Smith požaduje, aby štát neuľahčoval 
sdruženie príslušníkov rovnakého zamestna
nia, lebo je nebezpečenstvo, že potom v do
hovore budú zvyšovať ceny. Z podobného 
dôvodu je proti vnútrostavovskému odane- 
niu na dobro chudobných, lebo by to podpo
rovalo suskupenie pre spoločné záujmy.

Aj keď požaduje odanenie pozemkovej 
renty, nepredpokladá túto daň dostatočne 
vysokú, keď popri tom berie ako hotovú sku
točnosť rozčlenenie spoločnosti na tri triedy 
občianstva: žijúci z pozemkovej renty, z pla
če, z kapitálového zisku.

34. Ricardo, Smithov žiak, ide v tomto 
smýšľaní ďalej, čím najväčší kapitálový zisk 
označí za príčinu blahobytu. Preto poža
duje snižovať výrobné výlohy, snižovať plá- 
ce, snižovať ceny chlebovín, snižovať pozem
kovú rentu, a tak podporiť voľný obchod. 
Zastáva stanovisko, že výmenná hodnota 
tovarov sa určuje množstvom spoločensky 
maximálnej práce (práce v najnepriaznivej-



ších podmienkach), nie spoločensky mini
málnej práce (práce v najpriaznivejších pod
mienkach). Lenže to je už matematika na zá
klade princípov Smithovej ekonomie, ktorú 
Marx zavŕši vývodom, že obsahom výmen
nej hodnoty je spoločensky nevyhnutná 
práca, t. j. práca, ktorú spoločnosť uznáva 
za nevyhnutnú k výrobe určitého množstva 
výrobkov. Tu je vyslovený socialistický prin- 
c.p, ktorý robí násilie práci, postavenej 
v podmienkach výroby, od prírody nepriaz
nivých.

35. Senzačný »objav« Róberta Maltusa Róbert 
(1766—1834), že ľudstvo ide nevyhnutne MaJtus. 
v ústrety biede, lebo stúpaním populácie 
nastáva vraj úbytok zemského výťažku (zá
kon populácie a zákon úbytku zemského 
výťažku), bol redukovaný na mieru zistením 
A. Thaer — Justus Von Liebigiom, ktorý 
k tomu poznamenáva, že takýto úbytok 
výťažku nemôže nastať, lebo v prírode sa 
nič netratí, ale sa privádza zpät do zeme.
A profesor Delbruck dokázal, že v Nemecku 
pri zdvojnásobení obyvateľstva sa výnosnosť 
pôdy zoštvornásobila (Damaschke, c. d. 
115—116).

Proti zásadám liberalistickej školy stavia F- Llst- 
F. List (1789—1846) tézu, že jednotlivec sa 
uplatní len v celku, a preto kladie dôraz 
na národný celok hospodárskej sústavy. Po
žaduje hospodársku jednotu Nemecka a



Pierre
Proudhon.

Socializ
mus.

ochranné clo dovtedy, kým krajina nedo
siahne úroveň ostatných štátov.

36. 19. storočie prináša obrat do sústavy 
hospodárskeho života. Kým doteraz hospo
dárski teoretici hľadali kľúč od blahobytu 
súkromného aj verejného (merkantilizmus, 
fyziokratizmus, liberalizmus, nacionalizmus), 
od počiatku 19. storočia sa začínajú vedecké 
rozbory hospodárskej sústavy, ktoré hľadajú 
príčiny hospodárskeho neporiadku a biedy. 
Prekotným vývojom hospodárstva vystupo- 
valy stále zreteľnejšie vedľa seba vrstva bo
háčov a zástupy chudobných, utláčaných. 
Čím väčšia bieda, tým viac vystupuje do- 
popredia mesiánsky ráz nastupujúcich spo
ločenských ideologií, tým viac sa problémy 
praktickej ekonomie spletajú s problémami 
filozofie a náboženstva.

37. Pierre Proudhon (1809—1865) vidí 
príčinu nedostatku vo vládnucej sústave 
vlastníckeho práva a neváha vypovedať 
tvrdé, ale jednostranné obvinenie: »La pro
priété c ’ est vol — vlastníctvo je krádež*. 
Navrhuje založenie banky, ktorá by dávala 
bezúročné pôžičky.

Nastupujúce socialistické hnutie maľuje 
príťažlivý obraz budúcej spoločnosti a hľadá 
spôsoby, ako získavať preň národy. Z utópie 
prechodí do vedy, keď analýzou prítomnej 
doby ukazuje, že už v prítomnej spoločnosti 
sú zárodky budúcej spoločnosti. Karol Ro-



bertus Jagetzov (1805—1875) zisťuje, že 
skracovanie pracujúceho o podiel z výťažku, 
ktorý mu prináleží, a príjmy bez práce sú 
možné len preto, že je právny poriadok ne
správny. Požaduje, aby sa štát ujal vedenia 
hospodárstva a odstránil neporiadky.

38. Zákonodarcom socialistického hnutia Karol 
sa stal Karol Marx (1818—1883), ktorý Marx. 
rozobral proces hospodárstva a naznačil prí
činy nerovnosti postavenia pracujúcich tak 
dopodrobna ako nikto dovtedy. Neprekonaný 
iným vedcom, stal sa  zákonodarcom mno
hých, hoci sám nevyčerpal celú spletilosť 
hospodárskeho života a  nerozuzlil všetky 
jeho záhady. Lež jeho rozbor hospodárskeho 
procesu je jednako prenikavý a hlboký.

V trojsväzkovom diele »Kapital, Kritik 
der politischen Oekonomie«, v spolupráci 
s  Engelsom podal analýzu utvárania kapi
tálu, jeho cirkuláciu a celkový proces. Išlo 
mu o nakreslenie kapitalistického hospodár
skeho systému a o jeho kritiku.

Ako východisko kritiky stavia tézu, že vý
mennú hodnotu tovarov určuje spoločensky 
nevyhnutná práca (gesellschaftlich notwen- 
dige Arbeit), istý priemer medzi maximál
nymi a minimálnymi výlohami, potrebnými 
na výrobu tovaru v spoločnosti. Marx pred
pokladá, že cirkulačný výmenný proces stat
kov môže byť podľa rovnosti výmennej hod
noty. Keby s a v spoločnosti všetka výmena



diala na základe rovnosti výmennej hodno
ty, nemohol by nikde vzniknúť zisk a nad- 
hodnota. Lenže v danej spoločnosti jestvuje 
zisk v podobe trvalého zjavu úrokov, podni
kateľského zisku a pozemkovej renty. Nad- 
hodnota a zisk teda môžu vzniknúť len tak, 
že vo sfére výroby ukracuje majiteľ pre
najatú prácu o spravodlivý podiel na výrobe. 
Takto získaný čistý výťažok, nadhodnota, 
sa  potom v cirkulačnom procese roztrieďuje 
medzi zúčastnených. Tento objav Marxov je 
postavený za základ celej ďalšej analýzy 
hospodárskej kapitalistickej sústavy.

Podľa Marxa kapitálom je nie ani ľudská 
práca, ani prostriedky výroby (majetky), 
ale ten spoločenský poriadok, ktorý umož
ňuje majiteľovi výrobného podniku odrátať 
pre seba nadhodnotu z pláce robotníkov 
(U, 13). Ďalší proces kapitalizácie, koncen
trácie kapitálu, monopolizovanie, aj cez 
krízy spoločnosti, záleží na tomto kapita
listickom poriadku spoločnosti.

Zvyšovaním kapitalistickej nadhodnoty 
stúpa bieda robotníkov a s  ňou aj nespo
kojnosť. Kapitálový monopol sa  stane zdro
jom porúch výrobného procesu. Centralizo
vanie prostriedkov výroby dosiahne bod, 
v ktorom bude dovtedajší poriadok nezne
siteľný a rozpadne sa  tým, že kapitalisti, 
ktorí pozbavovali druhých vlastníctva, sami 
budú pozbavení vlastníctva. Zmocnia sa ho



tí, ktorí boli ovládaní kapitalistami: prole
társka spoločnosť. Tým sa prirodzenou nevy
hnutnosťou odohrá prechod od kapitalistic
kej spoločnosti k spoločnosti socialistickej. 
Základom tohto mesiánskeho mýtu, ktorý tu 
Marx podáva ako prirodzenú nevyhnutnosť, 
je viera v materialistický svetonáhľad, ktorý 
predpokladá, že dejinný vývoj zákonitosťou 
dialektického diania ekonomie prejde zo sta
noviska tézy do antitézy, z vlastníctva kapi
talistického do socialistického. Tento revo
lučný prechod má urýchliť socialistické hnu
tie, organizované komunistickou interna
cionálou.

Hypotéza nevyhnutného vývoja ekonomie 
ku konečnému štádiu nie je prírodovedecky 
tak dokázaná, ako sa jej to pripisuje. V učení 
o nadhodnote zastáva Marx tvrdenie pred
chodcov, že príčinou sociálneho neporiadku je 
platný právny poriadok, ktorý umožňuje skra
covanie mzdy robotníkov. Teória výmennej 
hodnoty, určenej spoločensky nevyhnutnou 
prácou, potrebuje hlbší rozbor, aby sa ukázala 
jej neúplnosť. Treba poukázať na skutoč
nosť, že rozmanité pracovné výlohy v službe 
toho istého tovaru sú zapríčinené nielen roz
ličnou produktivitou pracujúceho, ale aj pro
duktivitou podkladu, na ktorom sa pracuje. 
Takto aj spoločensky nevyhnutná práca už 
uzaviera v svojom pochope dvojznačnosť: 
spoločensky nevyhnutnú prácu s hľadiska



Katolícke
sociálne
učenie.

V. Em. 
Ketteler,

pracujúceho a s hľadiska prírodného pod
kladu, na ktorom sa pracuje. Dôsledky, ply
núce z toho, sa menia podľa toho, komu pri
píšeme výhody produktivity pôdy, či majite
ľovi, pracujúcemu, alebo spoločnosti. Marxov 
pohľad na problém je neúplný aj preto, lebo 
riešenie priemerom spoločensky nevyhnutnej 
práce neberie zreteľ na žiadaný predpoklad 
sociálneho poriadku: revíziu rozdelenia ma
jetkov, slúžiacich za podklad živobytia.

39. Neblahé následky rýchleho vzostupu 
ekonomie, neriadenej už spoľahlivými prin
cípmi sociálnej mravnosti, povzbudzovaly 
cirkevných učencov zámemejšie a dôraznej
šie uvažovať o spravodlivosti a hľadať pro
striedky nápravy. Cirkev nadväzuje spojenie 
s hospodárskym pulzom doby, zaujíma po
stoj k verejnej nespravodlivosti, k výdo
bytkom civilizácie, zvyšuje karitatívnu čin
nosť, organizuje sociálne hnutia.

40. Viliam Emmanuel von Ketteler (1811— 
1877), biskup mohučský, je prvým výraz
ným obrancom spravodlivosti v období kapi
talistického útlaku robotníctva minulého 
storočia. Z rodiny si odnáša hlboký cit pre 
záujmy bližného, najmä v biede postavených. 
Vyštudovaný právnik, zanechá štátnu službu 
na znak protestu proti nespravodlivému od
súdeniu kolínskeho arcibiskupa Klementa 
Augusta. Vyštuduje teologiu v Innsbrucku 
a r. 1844 je v Miinsteri vysvätený za kňaza.



Smysel pre právo, nenávisť k nespravodli
vosti, sútrpnosť s biedou druhého, životný 
záujem o chudobných ho priblížia k smýšľa- 
niu a láske chudobných. Dochodí k presved
čeniu, že priepasť medzi chudobnými a boha
tými nepreklenie ani štátna forma, ani ob
časná almužna, ale všeobecná charita, ktorá Karita. 
nevynechá nikoho. V tom je súčasne uplat
nenie všeobecnej kresťanskej povinnosti ude
ľovať z nadbytočného. Keď sa r. 1848 stane 
poslancom frankfurtského snemu, otvára sa 
mu pre sociálnu činnosť aj javisko politiky.

41. Na shromaždení katolíkov 4. októbra Proklamá- 
1848 proklamuje neodkladnosť a prvoradú cia r- 1848- 
potrebu katolíckych organizácií na riešenie 
sociálnej otázky. Tým sa vlastne stal prvým 
hýbateľom organizovaného sociálneho hnutia
v radoch katolíkov. Zdôrazňuje, že len Cir
kev zvládne rozriešiť sociálnu otázku, lebo 
bez ducha lásky sa nedá rozriešiť. Od tejto 
jeho reči sa stáva sociálna otázka (prekle
nutie priepasti medzi bohatými a chudob
nými) trvalým programom Shromaždenia 
katolíkov.

42. Sociálnu náuku publikoval Ketteler 
v pastierskych listoch, v príležitostných 
kázňach a v spise »Die Arbeiterfrage und 
Christentum«. Stojí na tradičnej pôde kato
líckej sociologie, ako ju rozpracoval sv. To
máš, no aplikuje ju odvážne na súčasný 
život. Všade zdôrazňuje spoluprácu hmotného



Vlast
níctvo.

aj duchovného sveta pri utváraní verejného 
blahobytu. Verejný blahobyt neutvárajú len 
majetky, ale aj mravné čnosti: miernosť, 
šetrnosť, nábožnosť (listy 1875 — 1876). 
Všetci musia pracovať, lebo práca, a to 
práca namáhavá je potrebná k živobytiu. 
^Dokonale spravodlivé rozdelenie zemských 
statkov na zemi nikdy nebude, pretože vyšší 
mravný poriadok ponechal Boh slobodnej 
vôli človeka, ktorý sa vždy len zčiastky pod
dáva vôli Božej; v opravdivo kresťanskom 
ľude sa budú protivy medzi bohatými a chu
dobnými podľa možnosti znovu a znovu vy
rovnávať* (Ketteler, Hirtenbriefe, s. 918, 
924).

43. Stanovisko k vlastníctvu vypovedal 
v kázni 19. nov. 1848, v ktorej hovoril na 
tému »Kresťanská idea práva vlastníctva«. 
Tu rekapituluje náuku Otcov a cirkevných 
učiteľov. Vrchné právo vlastníctva má Boh. 
Človek má právo užívania podľa vôle Božej. 
Prednosť má sústava súkromného vlastníctva 
pred spoločným; tak to požaduje dobrá, uspo
riadaná a pokojná správa verejného poriad
ku. Komunizmus vznikol z reakcie na zne
tvorené vlastnícke právo. Zlo na súčasnom 
vlastníckom práve sa musí odstrániť, a tým 
sa vyvráti heslo: vlastníctvo je krádež. Aj 
kapitalistické aj kolektivistické znetvorenie 
vlastníctva je hriechom proti prírode. V du
chu tradície bráni princíp voľného prisvo-



jenia si plodov cudzieho majetku v krajnej 
núdzi.

44. V spise o robotníckej otázke, ktorý Robot-
bol rozpracovaný už r. 1863 (r. 1890 má už nícka 

ŕ otázkflštvrte vydanie), majstrovsky kreslí existen
ciu robotníka podľa kresťanského názoru na 
život. Ochraňuje ľudskú dôstojnosť robotní
ka, keď vyzdvihuje rovnosť všetkých ľudí 
pred Bohom (nie humanizmus, ale kresťan
stvo: obraz Boží), ako Stvoriteľom a cieľom. 
Robotníci sú rovní aj s kapitalistami,

Požaduje obnovu robotníckej rodiny. Zhro- 
zuje sa nad prácou detí v továrňach. Horlí za 
mravnosť dievčat na pracoviskách. Pre 
matku žiada miesto v domácnosti rodiny. 
Vyslovil zásadu zdravého bývania robotní
kov v rodinných domoch. Založil spolok na 
budovanie rodinných domkov. Organizuje 
ochranné a pomocné akcie robotníctva. Plá
nuje organizovanie robotníckeho stavu pre 
zabezpečenie vplyvu na zákonodarstvo. Je  za 
desaťhodinový pracovný čas. Organizuje pe
ňažné ústavy pre sporenie a požičiavanie 
postaveným v núdzi. Uznáva, že štrajky do
sahujú zvýšenie miezd robotníkov, hoci pre
chodne poškodzujú robotníka aj zamestnáva
teľa. Pre neschopných práce zriaďuje nemoc
nice a starobince: svojím pôvodom a duchom 
patria Cirkvi.

45. Náhli organizovanie robotníkov. Izolo
vaný robotník je slabý. Boh požaduje, aby



sa robotníctvo sdružovalo. Len Cirkev má 
potrebné duchovné energie na takúto akciu. 
Keďže sa minulým vývojom rozbily kresťan
ské robotnícke sdruženia, treba vybudovať 
nové, najmä remeselnícke spolky. Nemecký 
Gesellenverein vznikol na cirkevnej pôde; 
jeho zakladateľom je Adolf Kolping. 

ú časť na 46. Vedúca zásada organizácie výroby, 
podniku, ktorú malý presadiť do života Výrobné sdru

ženia, je: s p o l u p o d n i k a t e ľ s k á  
ú č a s ť  r o b o t n í k o v  n a  o b c h o d e  
p o d n i k u .  To znamená, že robotník má mať 
okrem bežného príjmu, ktorý dostáva v pláci, 
aj príjem druhý, spolupodnikateľský, ktorý 
dostáva na základe celkovej úrovne podniku 
(Ketteler, Arbeiterfrage, s. 138). Touto zá
sadou vlastne postavil základ kresťanskému 
solidarizmu a stal sa zároveň priekopníkom 
moderne pochopenej kresťanskej sociálnej 
myšlienky.

47. Pre sdruženie remesiel vypracoval sta
nový a smernice (1865). Sdružovaním reme
siel chcel zbudovať všeobecnú robotnícku or
ganizáciu, do ktorej by patrili všetci robot
níci. Brániac hospodárske záujmy robot
níctva, navrhol veľkú organizáciu, členenú 
podľa remesiel. Keď vystúpil Lassalle so 
»Všeobecným spolkom nemeckých robotní- 
kov«, biskup Ketteler nadviazal s ním roko
vania o spolupráci.

Emmanuel Ketteler, ako predchodca a prvý



bojovník kresťanskej sociálnej reformy, 
nebol národohospodárskym teoretikom v bež
nom smysle slova, no na podklade katolíckej 
sociálnej náuky aj právnických vedomostí 
vypracoval a uviedol do pohybu programo- 
vitú činnosť nemeckých katolíkov. Zprvu 
nástojí na okamžitej mobilizácii karitatívnej 
služby, lebo len v nej vidí rýchlu pomoc pre 
neodkladné potreby v položení chudobných, 
neskôr však nevynechá ani sústavné mož
nosti, vypracúva konkrétne návrhy pre záko
nodarstvo, ktoré sa presadzujú politickým 
vplyvom predstaviteľov Centra.

48. V 19. stor. oživlo v katolíckych cirkev- štúdium 
ných kruhoch, vplyvom verejných potrieb sociálnych 
a vedeckých novôt, intenzívne, plánovité štú- P°merov- 
dium sociálnej otázky. V Ríme, Frankfurte 
am Main a v Paríži sa utvorily krúžky od
borníkov na štúdium sociálnej otázky, ktoré 
vypracúvaly, pod zorným uhlom potrieb sú
časnej doby, rezolúcie o poriadku vlastníc
keho práva, aké mu prislúcha v sústave kres
ťanského sociálneho poriadku. Prvý popud 
pre toto pracovné soskupovanie sa odvádza 
od Pia IX.

Predsedom rímskeho kruhu bol Msgr. Do
minik Jacobini. Pracoval celkom samostatne, 
hoci sympatizoval s »Dielom jednôt spolkov 
katolíckej mládeže Talianska«, ktorému pred
sedal vojvoda Salviati; podobne sympatizo
val so ^Sociálnym študijným kruhom«, kto-



Fríburská
únia.

rému predsedal princ de Sulmona, pochádza
júci zo slávneho domu Borgese. V krúžku 
pracovali teologovia rozličných reholí, jezuiti, 
dominikáni, rezurekcionisti atď. Oduševnenie 
udržoval Msgr. Gašpar Mermillod, ktorý sa 
v tom čase už dlhšie zdržoval v Ríme. Práce 
tohto študijného krúžku boly uverejňované 
v »Civiltä cattolica« a v »Ressegna italiana*.

Študijný kruh so sídlom vo Frankfurte 
am Main začal pracovať v lone všeobecnej 
»Jednoty nemeckých katolíkov« a osamo
statnil sa ako »Freie soziale Studienvereini- 
gung deutscher und oestereichischer Katho- 
liken«. Mal okolo 40 členov pod predsed
níctvom kniežaťa Lôwensteina, organizátora 
a predsedu veľkého Sjazdu katolíkov. Práce 
uverejňovali v »Oesterreichische Monats- 
schrift« a v iných podobných popredných 
rakúskych a bavorských časopisoch.

Tretie stredisko štúdií, študijná rada 
»Diela katolíckych robotníckych spolkov« 
v Paríži, je trvaním najstaršie. Pôvodne pod 
názvom »Conseil de Jésus-ouvrier« sdružuje 
predstaviteľov reholí, neskôr vzdelaných 
robotníkov v »Diele«. Táto študijná rada 
vydáva vlastný časopis o sociálnych a robot
níckych otázkach, »Association catholique«.

49. Osobné vzťahy, rovnaký cieľ a metódy 
predstaviteľov týchto študijných krúžkov 
spôsobilý, že sa v októbri 1884 spojily v me
dzinárodnej spolupráci pod názvom »Union



de Fribourg d ’ études sociales et économi- 
ques — Fríburské sjednotenie pre sociálne 
a hospodárske štúdiá«. Na zakladajúcej 
schôdzke boli zástupcovia jednotlivých stre
dísk: knieža von Lôwenstein, gróf František 
Kuefstein, markíz de la Tour du Pin a pán 
Ľudovít Milcent. Na schôdzkach, ktoré sa 
viedly v miestnostiach Msgr. Mermilloda, po 
výmene názorov ustálili budúci spoločný po
stup a úlohy: na základe princípov filozofie 
sv. Tomáša zaujímať stanovisko ku kon
krétnym dejinným skutočnostiam ľudskej 
spoločnosti. V túžbe uceliť jednotu spolu
práce a prípadne rozšíriť počet takýchto štu
dijných kruhov rozhodli sa vymieňať si 
všetky práce študijných krúžkov a každo
ročne sa schádzavať na porady, pre výmenu 
náhľadov. Biskup Mermillod, podnecovateľ 
práce a predseda zasadnutia, si vzal na sta
rosť udržovať trvalý styk medzi Friburskou 
úniou a Sv. Stolicou, poťažne rímskymi kon
gregáciami.

Načrtnutý bol študijný plán krúžkov. Plán 

Zistilo sa, že »kým bol medzi národmi vplyv štúdii. 
Cirkvi, aj zákonodarstvo bolo predchnuté 
niektorými spoločnými zásadami, ktoré boly 
základom spoločenského poriadku«. Vzťaho- 
valy sa predovšetkým na práva a povinnosti 
vlastníctva a na samotné rozčlenenie spoloč
nosti. V miere, ako sa vylučoval vplyv Cirkvi, 
utváraly sa nové náhľady, široké vrstvy ná-



Zásahy.

roda sa pomaly zbavily ochranných opatrení, 
ktoré utvoril kresťanský duch a tak sa vy- 
stavily útlaku, proti ktorému sa musely 
samy brániť. Úloha rozličných katolíckych 
skupín, ktoré sa zaoberajú štúdiom spoloč
nosti, bude v tom, že ustália, ktoré sú to 
zásady, ktoré Cirkev upotrebúvala ohľadom 
práce, vlastníctva a spoločenskej organizácie. 
Potom treba starostlivo vyskúmať:

Ktoré zásady sa už neuplatňujú?
Aké sú v každom kraji následky tohto 

odklonu ?
Či je potrebné a možné tieto zásady znovu 

upotrebiť v prítomnom položení novodobých 
národov ?

Ak sa dokáže potreba a možnosť ich upo
trebenia, aké sú na to prostriedky a cesty?

(Dr. Lugmeyer, Urkunden zum Arbeiter- 
rundschreiben Leos XIII, Wien, 1927, str. 
14—15.)

V tomto smere krúžky už aj doteraz do- 
siahly výsledky, ktoré sa sústredily v rukách 
Msgr. Mermilloda, aby sa potom predložily 
Sv. Stolici.

50. No ukázala sa aj naliehavá potreba 
v každom štáte utvoriť účinnú ochranu pre 
robotníctvo, predovšetkým ohľadne výstred
ného pracovného času, zneužívania žien a 
detí na práce v baniach a továrňach, poru
šovania nedeľného odpočinku. Preto majú 
všetky krúžky, vypracovať, aké sú prostried



ky a predpoklady, žeby sa odpomohlo tomu
to zneužívaniu. Išlo by o utvorenie podob
nej smluvy, aká už jestvuje pre vojnové 
zákony; a aké možnosti majú katolíci na 
uskutočnenie takejto smluvy.

Vedenie Friburskej únie preberá Msgr. 
Mermillod, korešpondenciu bude obstarávať 
de la Tour du Pin a dočasná kancelária sa 
zariaďuje v miestnostiach »Association 
catholique« v Paríži. V najbližšom čase si 
majú krúžky vymeniť svoje doterajšie práce 
a spracovať otázky, týkajúce sa ochrany 
robotníctva, aby sa čím skôr mohla Ženevská 
smluva, týkajúca sa obetí vojny, doplniť 
Fríburskou smluvou, týkajúcou sa prítom
ných obetí veľkovýroby.

51. Fríburská únia je ohľadne svojej čin
nosti v neustálom styku so Sv. Stolicou. Zo 
svojho zasadnutia 14. januára 1886 z Frei- 
burgu posiela sv. Otcovi výsledok práce 
s  listom, v ktorom sa medziiným hovorí: 
»Cieľom našich štúdií a prác je zaistiť ochra
nu robotníkovi, jeho žene, dietkam, vôbec 
všetkým, čo v potu tvári jedia svoj chlieb, 
na ktorý majú nárok pre svoje telo, svoju 
dušu, svoju rodinu, a týmto napomáhať urov
nanie medzištátnej nesnášanlivosti. Zdalo sa 
nám, že táto ochrana sa dá účinne zaručiť 
len medzištátnym dorozumením rozličných 
vlád, ktoré by malo vyústiť v sociálnom zá
konodarstve, ako nejaký odblesk tých dávno

Styk so 
Sv. stoli
cou.
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osvedčených zriadení, ktoré jestvovaly všade, 
vďaka dobročinnému vplyvu katolíckej Cir- 
kvi« (Dr. Lugmeyer, c. d. 18).

Prvý výsledok prác sa  podáva v Pamät
nom spise Fríburskej únie zo dňa 2. febr. 
1888 sv. Otcovi Levovi XIII., v ktorom sú 
shmuté doterajšie výsledky štúdií. »Spoloč- 
nosť je otrasená vo svojich základoch,. , .  
neporiadok je rovnako veľký na poli hospo
dárstva ako na poli štátnictva. .  dnešiná 
spoločnosť je zbudovaná mimo, ak nie proti 
náuke Cirkvi. . .  Pozorné skúmanie doka
zuje, že odstránenie cirkevného učenia a 
predpisov malo hrozné následky v hospo
dárstve a filozofii. . .  Zlo, pod ktorým trpia 
národy, má svoje príčiny v hospodárskom 
poriadku (régime économique) . . .  Zdrojom 
základných omylov moderného ekonomického 
poriadku je falošný názor na človeka, na 
jeho pôvod, jeho podstatu a ciele. Bezvý
hradný duch sebectva (1 ’ individualisme ab- 
solu), ktorý nepozná povinnosti voči Bohu 
a ľuďom. . .  Ľudia už nemajú pochop spra
vodlivosti, ktorý by spravoval ich vzájomné 
vzťahy; pravidelný stav hospodárskych 
vzťahov je boj o život, v ktorom je jediným 
sudcom právo silnejšieho . . .  Zákon práce je 
celkom zneuznaný. . .  Pokrokárska náuka 
národného hospodárdstva (ľ économie ratio- 
naliste) odhliada úplne od ľudskej dôstoj
nosti a pozná len utváranie bohatstiev. Clo-



vek je v jej očiach len kôpkou sily, ktorú 
možno kúpiť a predávať, ako každý druhý 
tovar. Preto sa odpiera robotníkovi aj právo 
svojou prácou získať si tolko, že zaokryje 
najmenšiu mieru svojich potrieb . . .

Právo vlastníctva sa berie ako cieľ pre viast- 
seba (domaine de substance), nie ako cieľ níctvo. 
potreby (domaine d ’ usage), usmernený na 
spoločné dobro. Zbavené všetkých zodpoved
ných povinností (záväzkov), dostalo toto 
právo celkom nezávislú tvárnosť (un carac- 
tére absolu), ktorú malo v čase pohanstva.
Stalo sa právom užívať a zneuž vať (jus 
utendi et abutendi), miesto aby bolo, podľa 
náuky sv. Tomáša, právom tvoriť a spra
vovať (jus procurandi et dispensandi), pod
riadené plánom Prozreteľnosti, ktorá chce, 
aby si každý svojou prácou získaval živo
bytie a aby nebol nikto ukrátený o svoj 
každodenný chlieb.

Obchod už neslúži len spojeniu výroby Obchod, 
so spotrebou. Miesto aby sledoval tieto po
hnútky, usiluje sa o to, aby ho ovládal po
dľa svojich zákonov a svojich zámerov Je 
zväčša len prostriedkom cenovej hry (agio- 
tage) pre lakomých ziskožravcov (specula- 
teurs avides de s ’ enrichir). Následkom toho 
sústreďujú sa teraz všetky priebehy obcho
du v burzách, od ktorých závisí hospodársky 
život rozličných krajín.

Prítomný hospodársky poriadok, nazvaný
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ziskovým hospodárstvom (capitalisme), ne
cháva vo výrobe a výmene platiť pravidlo 
prijímania ustáleného úroku (la perception 
d ’ un interét f ix ) ; čo koniec koncom pred
pokladá tieto zásady: po prvé, zo zastupi- 
teľných vecí (choses fungibles) možno od
čerpať zisk tým, že sa  osobitne narába 
s  predmetom a s  jeho užívamm (en traitent 
séparément de 1 ’ objet et de son usage). 
Po druhé, z nezastúpiteľných vecí chcú mať 
dvojité užívanie, lebo okrem právneho uží
vania, ktoré zaručuje upotrebenie, panujúci 
poriadok chce, aby sa výmenná hodnota roz
líšila od samého predmetu a za tieto veci 
prinášala ovocie, nazvané trvalý úrok (inté- 
rét fix), ovocie, ktoré možno prijať len tak, 
že sa ukráti práca (produit qui ne peut étre 
prélevé que sur rétribution du travail). Ale 
v tom záležia podľa sv. Tomáša príznačné 
známky úžery.

Tento poriadok sa  teda od základu protiví 
zákonom Cirkvi. . .  Tento poriadok rozbúral 
hospodársku a spoločenskú rovnováhu: 
umožnil sosbieranie bohatstiev v rukách 
niekoľkých a priviedol ochudobnenie množ
stiev. Robotníci sú ukrátení pri rozdeľovaní 
zisku (lésé dans la répartition des profits), 
a tým sa dostávajú často do takej závislosti, 
ktorá stojí na hranici otroctva (ä une dé- 
pendence voisine de 1 ’ esclavage); preto sa 
široko-ďaleko rozliehajú obvinenia ziskového



hospodárstva, ktoré ich vykorisťuje (contre 
le capitalisme qui les opprime). Hospodár
stvo stojí na bode obratu (a son apogée).
Každý vidí, že sa pripravuje neodvrátiteľný 
krach. . .  Ak niečo môže zadržať zrútenie, 
tak je to ohlasovanie a uplatnenie spasiteľ
nej náuky Cirkvi. Prinajmenej bude spo
ľahlivým základom pre stavbu novej spo
ločnosti, keď príde uvoľnenie (si 1 ’ écroule- 
ment vient ä se produir)«. (Podľa Lug- 
meyera, c. d., s. 21—25.)

52. Predstavitelia Fríburskej únie boli 30. Audiencia 
januára 1888 na audencii u sv. Otca, ktorý r- 1888- 
sa živo zaujímal o postup ich prác a pre
zradil, že v krátkom čase prinesie verejné 
svedectvo v otázkach spoločenského po
riadku, pápežskú encykliku. S veľkým zá
ujmom prevzal »Náčrtok o robotníkoch«, 
pripravený pre Vatikánsky koncil.

V »Holdujúcom spise«, odovzdanom sv.
Otcovi, sa znovu podáva charakteristika po
merov: »Spoločnosť prežíva svoje odtrhnu
tie od kresťanstva: to odtrhnutie, ktoré za
čala tá tzv. »reforma« . . .  Novodobé právo 
neberie už nijaký zreteľ na zákony Cirkvi... 
stratili zdravý pochop práce a vlastníctva...
Boj o živobytie je zákonom ľudských vzťa
hov, s  prácou sa zaobchodí ako s tovarom, 
život robotníkov sa poddáva voľnej súhre 
hmotných síl, preto sa dostali do stavu, 
ktorý pripomína pohanské otroctvo.



Bilancia 
r. 1890.

Vlastníctvo sa  chápe len v sebeckom 
smysle, vyňaté je zo zodpovedných povin
ností, ktoré sú jeho nevyhnutnou protiváhou, 
a preto dostalo ten bezhraničný obsah, aký 
malo v čase pohanstva.

Konečne racionalistická hospodárska veda 
oddeľuje veci od ich hodnoty, za základ hos
podárskeho poriadku a výmenného styku 
stavia príjem trvalého úroku na podklade 
hodnoty, príjem, ktorý sa odoberie prv, ako 
dostanú spravodlivú plácu všetci tí, ktorí 
svojím pričinením spolupracovali v podniku.« 
(Dr. Lugmeyer, c. d., s. 28.)

Táto audiencia u sv. Otca zanechala vo 
svete veľký ohlas. Cirkevní hodnostári za
čali lepšie pochopovať dôležitosť sociálnej 
otázky. Aj svetová tlač, keď vidí, že sa ka
tolíci vážne venujú sociálnym otázkam, opra
vuje svoje náhľady na Cirkev.

53. Na zasadnutí Fríburskej únie, 5. ok
tóbra 1890, môže už kard. Mermillod podá
vať potešiteľnú bilanciu vykonaných prác. 
Veľa sa zmenilo. Zprvu hľadeli na nich aj 
v Ríme ako na utopistov. Samého Msgr. 
Mermilloda po kázni v kostole sv. Klotildy 
v Paríži r. 1864 pre bezzákladné obvinenie 
zo socializmu večer skoro vyhodili z okna. 
Dôvera v jedinečnosť a všemohúcnosť diplo
macie (ešte 1815) definitívne padla.

Na sjazde v Liittichu (1890) sa na kato
líckej pôde srazily hospodárske náhľady



liberalistického »laissez faire« so solídnymi 
zásadami Fríburskej únie. Aj keď niektoré 
otázky spôsobilý zdesenie (napr. platová 
otázka, kde sa požadovala verejne platná 
norma pre reguláciu pláce a ziskov) a nedo
siahlo sa vždy želateľného záveru, jednako 
veľkým výsledkom sjazdu bolo, že sa myš
lienka katolíckeho riešenia sociálnej otázky 
hodila do širokých vrstiev. V r. 1890 si už 
možno priznať, že Fríburská únia v tichosti 
študijných krúžkov, v uzavretých schôdz
kach pripravila vzkriesenie spoločnosti. Tak
to práve Švajčiarsko, hostiteľ svetových 
revolucionárov, hodilo do sveta myšlienku 
medzištátnej nápravy poriadku práce. Na 
tento popud dal sa do pohybu Berlín, Rím 
aj Ženeva.

Fríburská únia bola pôvodne plánovaná 
ako medzinárodné sjednotenie katolíckych 
sociálnych spolkov (myšlienka la Tour du 
Pina, spoluzakladateľa francúzskych »Oeuv- 
res«). Vznikla však ako spojenie katolíckych 
sociálnych politikov bez ohľadu na zastúpe
nie spolkov. Hodno spomenúť udalosť z pro
tokolu 11. októbra 1887, kde švajčiarsky 
národný radca, Dr. Décurtins, upovedomuje 
o svojom úmysle vyzvať vládu, aby so sused
nými štátmi nadviazala rokovania o ochra
ne robotníkov. S'dení hneď ustálili aj body, 
ktoré bude treba presadzovať: Nedeľný od
počinok. Práca žien cez deň, v noci, pod ze



mou. To isté o deťoch. Pracovný čas dospe
lých pod zemou a nad zemou. Továrenská 
výroba škodlivých a výbušných látok. (Dr. 
Lugmeyer, c. d. 48.)

Podstatný a veľmi diskutovaný bod bola 
otázka minimálnej pláce, ktorá vzbudila 
taký rozruch na veľkom katolíckom sjazde 
v Liittichu r. 1890. V dôsledku toho P. 
Lehmkuhla S. J. požiadali vypracovať zá
sadné stanovisko v tejto otázke. Tento vyni
kajúci teolog, moralista, vyhotovil majstrov
skú prácu, na ktorej podklade potom Únia 
robila ďalšie závery.

54. Práca Fríburskej únie bola práca ved
cov, nie práca politických demagogov. Rozbo
rom sociálnej skutočnosti v čase, keď ešte 
Cirkev mala vplyv na utváranie hospodárske
ho života, došlo sa k poznaniu, že treba nad
viazať na čas, keď Cirkev spolupracovala 
so štátom v utváraní hospodárskeho života; 
tým sa vlastne preklenulo niekoľko storočí 
zlaicizovaného hospodárskeho života. Triez
vym posudzovaním súčasných pomerov poda
rilo sa odhaliť korene neporiadku a nájsť 
liek a východisko, a to s  neporovnateľne 
bezpečnejšou zárukou, ako to urobil napr. 
Karol Marx. Kým K. Marx jednostranne 
umiesťuje vznik nadhodnoty len do procesu 
výroby, únia zisťuje, že aj proces distribúcie 
tvorí kapitalistické predpoklady a odčerpáva 
nadhodnoty pre seba. Fríburská únia za svo-



je j činnosti v r. 1884—1891 zjavne prekonala 
hospodársku analýzu Karola Marxa a uká
zala pravé cesty obnovy spoločenského ži
vota. Vedúcou osobnosťou a hýbateľom únie 
je lausannský a ženevský biskup, neskôr kar
dinál, Msgr. Gašpar Mermillod, ktorý viedol 
a inšpiroval činnosť únie a udržoval trvalý 
styk v sociálnych prácach so sv. Stolicou.

55. Katolícke sociálne reformné hnutie J- Pecci —  
vyvrcholilo v minulom storočí za pontifikátu Lev x m - 
Leva XIII. vydaním encykliky Rerum nova-
rum, o robotníckej otázke.

Joachim Pecci, pochodiaci z Carpineto 
z prostredne situovanej rodiny (nar. 2. mar
ca 1810), výchovou dostal vyššie vzdelanie 
v jezuitskom kolégiu vo Viterbo a Collegio 
Romano v Ríme. R. 1824 študuje na vysokej 
škole pápežskej služby, Academia dei nobili 
ecclesiastici. Po vysviacke (31. decembra 
1837) už 12. februára 1838 preberá úrad 
miestodržiteľa v Benevente, ktorý vykonáva 
s veľkou láskou a zápalom za povznesenie 
zanedbaného kraja. Poslanie pápežského 
nuncia v Bruseli skončilo však preň nezda
rom, takže po odvolaní zaujal miesto biskupa 
v Perugii.

56. V novom ovzduší verejného života, na
chodiaceho sa vo víre boja za taliansky ná
rodný štát, sa správa konzervatívne, nemá 
porozumenie pre nový beh udalostí. Politický 
pokrok a novodobé národné požiadavky dáva



do spojenia s  liberalizmom, slobodomurár- 
stvom a revolúciou. Začal však študovať 
katolícke hnutie zo spisov Veuillota, Monta- 
lamberta, Dupanloupa, Chateaubrianda, Het- 
tingera, a vtedy sa mu začalo otvárať po
znanie, že Cirkev možno smieriť s novou 
civilizáciou, ducha tradičného katolicizmu 
s  novým vzdelaním. Aj štát sa črtal preň 
v novej podobe. Už ho nepodriaďoval na
toľko Cirkvi ako predtým, keď mu štát pri
padal ako nevyhnutný ochranca božského 
poslania Cirkvi, ale uznáva, že obaja, Cirkev 
aj štát, majú spoločný cieľ a spoločný pôvod. 
Toto vyrovnávanie Cirkvi a civilizácie sa  mu 
črtá stále zreteľnejšie, ba stáva sa  jeho 
životným programom. Až do r. 1876 sa 
s touto otázkou zaoberá ako s otázkou vzde
lania, lenže nenachodí úplné riešenie. V jeho 
najkrajšom pastierskom liste, »Cirkev a ci- 
vilizácia«, z 6. februára 1877 prenesie tento 
problém, ako praktik, na hospodárske pole. 
Vidí, že ťažisko spoločenských presunov je 
na poli hospodárstva. Odmieta obvinenie, že 
Cirkev požaduje útek zo sveta a od pokroku. 
Spoznáva, že všetok hmotný pokrok záleží 
na práci. Cirkev sa stavia aj za moderný 
pokrok prírodných vied a bojuje len proti 
prehnanému materialistickému názoru na 
svet. V tomto vyrovnávaní Cirkvi s  hmotnou 
aj duchovnou kultúrou, na poli vzdelania aj 
organizácie spoločenského života, záleží pro-



gram kardinála Pecci, ktorý sa 20. februára 
1878 stáva pápežom s  menom Lev XIII.

57. Encyklika »Inscrutabili Dei consilio* Sociálny 
(21. IV. 1878) obsahuje jeho program: vy- pápež- 
rovnanie Cirkvi s novodobou civilizáciou. 
Obdivuhodné je, ako vie starú náuku cirkev
ných učiteľov a sv. Tomáša vynájsť a apli
kovať na moderné pálčivé problémy dňa.
V duchovnej tvorivosti doplňuje negatívny 
ráz Syllabu Pia IX. pozitívnou náukou. (Sep- 
pelt—Loffler, Papstgeschichte, Kôsel—Pus- 
tet, Munchen 1938, s. 344.)

Jeho najúčinnejšie encykľky sa venujú 
etickým a politickým otázkam. Rokujú o ne
bezpečenstve socializmu (Quod apostolici 
muneris, 28. XII. 1878), o pôvode štátnej 
moci (Diutumum illud, 29, VI. 1881), o kres
ťanskom poriadku štátu (Immortále Dei, 1.
XI. 1885), o ľudskej slobode (Libertas prae- 
stantissimum, 20. VI. 1888), o najdôležitej
ších povinnostiach kresťanských občanov 
(Sapientiae christianae, 10. I. 1890), o ro
botníckej otázke (Rerum novarum, 15. V.
1891) a o kresťanskej demokracii (Graves 
de communi, 18. I. 1901).

Do sociálneho života národov sveta naj- Rerum 
mocnejšie zasiahla nesporne encyklika Re- novarum- 
rum niovarum. Kto si myslí, že encyklika 
vzniká ako akýkoľvek štátny zákon, nevie, 
čo to znamená, keď sv. Stolica prehovorí 
týmto slávnostným spôsobom. Celá kresťan-



ská náuka je obsiahnutá v katechizme. Cir
kev prehovorí vtedy, keď treba zdôrazniť 
pravdu proti bludom (napr. proti liberaliz
mu, nacionalizmu, modernizmu). No robí to 
len vtedy, keď je blud dokonale známy a ve
riaci ľud pripravený pochopiť a prijať 
pravdu. Ani robotnícka encyklika neprináša 
niečo podstatne nového, no ohromný duch 
bol potrebný na to v takej búrlivej dobe 
predložiť v takej prijateľnej podobe kato
lícku sociálnu myšlienku. Proti hospodár
skemu sebectvu, odiatemu do hesiel lesklých 
slov pokroku a  humanity, prehovoriť do 
celého sveta ústami hlavného učiteľa Cirkvi 
bolo možno len vtedy, keď vo verejnom živote 
bola na to pripravená pôda. Katolícku 
pravdu nebolo možno vypovedať naraz, mu
sela sa pripraviť mentalita veriacich. Toto 
vykonali biskupi Ketteler, Mermillod, čin
nosť Fríburskej únie a Sociálnych katolíc
kych spolkov. Katolícki vedci dávno poznali, 
kde je súčasné sociálne zlo, dokonca jadro 
encykliky Rerum novarum uverejnil Lev 
Xm. ešte ako biskup vo svojom pastierskom 
liste »Cirkev a civilizácia« (1877), jednako, 
aby ako pápež mohol tú istú vec vypovedať 
vo forme encykliky, na to musela pôda do
zrieť a veriaci dorásť vo vnímavosti. Práve 
v tomto záleží predpráca, vykonaná v spol
koch a komitétoch pracovných krúžkov, ako 
aj v dennej tlači a časopisoch.



Keď Lev XIII. zavrhol v encyklike blud so
cializmu, ktorý sa protiví prirodzeným prá
vam človeka, jednotlivca aj rodiny a ohro
zuje verejný pokoj a blahobyt, pozitívnou 
cestou črtá línie ozdravenia ľudskej spoloč
nosti. Obrániac nárok Cirkvi zasahovať do 
otázok sociálnych, na robotníckej otázke 
vyrovnáva vzájomné postavenie Cirkvi a 
štátu, prideliac obom ich príslušné úlohy. 
Potom sa obracia na zamestnávateľov a ro
botníkov, pričom určuje obom povinnosti 
v obnove spoločenského poriadku, aby vše
tkých smieril.

Obnovenie poriadku súkromného vlastníc
tva Lev Xin. neodporúča prevádzať revoluč
nou cestou, ale cestou vývoja tak, že sa 
robotníkom zaplatí primeraná mzda za 
prácu, ktorá im umožní zakúpiť si vlast
níctvo ako trvalý podklad živobytia, aby sa 
nedostávali do nerovného postavenia so za
mestnávateľmi, keď budú odkázaní len na 
prácu svojich rúk. Dovtedy však, kým si 
každý nezabezpečí samostatné postavenie, je 
úlohou štátu starať sa o ochranu robotníka 
a jeho rodiny, tak po stránke hmotnej, te
lesnej, ako aj duchovnej, tak mravnej, ako 
aj náboženskej.

Obnova poriadku vlastníctva je nie možná 
bez spravodlivej pláce. Mzda, ktorú Lev XIII. 
požaduje, nielen že musí stačiť na riadne 
živobytie, ale predpokladá sa, že si robotník



ušetrí niečo na zakúpenie vlastného podkladu 
živobytia. Len táto mzda prinesie sociálny, 
hospodársky, a politický osoh, ktorý sa od 
nej očakáva. Lež medzitým príkaz kresťan
skej lásky požaduje, aby bohatí udeľovali 
chudobným zo svojho nadbytku.

Keďže život je veľmi spletitý a postavenie 
jednotlivca v súhre síl množstva je vratké, 
Lev XIII. požaduje, aby sa aj zamestnáva
telia aj zamestnanci sdružovali v odborových 
organizáciách, ktorých úlohou bude upravo
vať vzájomné vzťahy medzi zamestnávate
ľom a zamestnanými. Požaduje katolícke od
borové sdruženia, lebo nestačí brániť len 
hmotné záujmy, ale je potrebná aj organi
zovaná starosť o záujmy duchovné, mravné 
a náboženské katolíckeho robotníctva, lebo 
robotnícka otázka sa rozrieši len súčin
nosťou hmotných aj duchovných síl.

Rerum novarum má veľký význam v tom, 
že jasnou rečou a otcovskou starostlivosťou 
o blahobyt rieši pálčivú otázku doby a do 
spolupráce za výstavbu blahobytu zapája 
Cirkev aj štát, zamestnávateľov aj robotní
kov. Táto výzva k sdruženej výstavbe vše
obecnej solidarity je spoľahlivým základom 
modernej kresťanskej civilizácie v období 
nevídaného vzostupu techniky a vied minu
lého storočia.

59. Obdobie Rerum novarum je medzní
kom vo vývoji sociálnych náuk nielen cir-



kevných, ale aj laických. Štátne zákonodar
stvo je orientované liberalisticky, aj keď 
doň sporadicky prenikajú prvky kresťanskej 
sociálnej reformy, aj prvky socialistické.

Liberalistická koncepcia sa zvrhne v anar
chizmus s jediným receptom: »Každá indivi
dualita sa  javí stredobodom vesmíru« (Eli- 
sés Reclus). V snahe umožniť jednotlivcovi 
absolútnu slobodu anarchizmus bojuje proti An&rchiz- 
každej parlamentnej vládnej forme, žiada, mus. 
aby sa nútené organizácie nahradily smluv- 
nými, nadovšetko sa však domáha slobodnej 
výmeny pre robotníkov, lebo vraj len ona 
zaručí robotníkom za výkon spravodlivú pro
tihodnotu. Anarchizmus má veľký vplyv 
v románovej literatúre, nejaké výsledky do
siahol v boji proti ateizmu, správne bojuje 
proti niektorým násilníckym zákrokom štá
tu, no ako systém je nemožný.

60. Nový prvok prináša do sociálnej teórie Pozem- 
požiadavka sociálnej pozemkovej reformy. ková 
Je to istý kompromis medzi kolektivizmom reforma- 
a anarchizmom (neofyziokratická škola po
zemkovej reformy). Pokus Thomas Spenceho 
(1750— 1814) presadiť, aby renta celej kra
jiny patrila občanom, ako podobne provin
ciálny súd rozhodol obecnú rentu pre obča
nov istej obce (1 7 7 5 ), priniesol mu odsú
denie a biedny život v Londýne. Jeho žiaci 
však bojujú ďalej proti monopolizovaniu 
pôdy, ktorú Boh dal všetkým ľuďom
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(O ’ Brien). J. St. Milí (1806—1873) poža
duje ustanoviť hranice pre hromadenie vlast
níctva. Herbert Spencer (1820—1890) bráni 
rovnaký nárok všetkých ľudí na pôdu. No 
vývoj udalostí už neurčuje chladná rozvaha 
rozumu a hospodárskej sústavy; iniciatívu 
strhujú na seba rozličné politické organizá
cie, najmä medzinárodné hnutie socialistické.

61. V radoch katolíckych vedcov Rerum 
novarum spôsobila nevídaný vzruch práce a 
štúdia: Fríburská únia sa síce smrťou kard. 
Mermilloda rozišla (1892), no popud, raz 
uvedený do pohybu, neprestáva, najmä 
v radoch rehoľníkov. K dielam Jul. Costa 
Rossettiho »Základy národného hospodár- 
stva« (1882) a Liberatoreho »Základy poli
tickej ekonomie« radí sa dielo P. Pescha 
»Nationaloekonomie«, ktoré sa stáva takre
čeno učebnicou pre všetkých, čo idú k pri
rodzeným základom v štúdiu sociálnej otáz
ky. Potom sa pripája celý rad vedcov: 
Cathrein, Wiesz, Medolago, kňazov i laikov. 
Vychodia časopisy, »Rivista Internazionale 
di scienze sociali e disciplíne ausiliare« (od 
r. 1893), v Nemecku »Christlichsoziale Blät- 
ter« (od r. 1868), vo Francúzsku »Sociálne 
kroniky«. Sociálna literatúra je stále bohat
šia, pomaly temer nezvládateľná. Zakladajú 
sa katedry sociálnych vied (Lille), socio
logia sa študuje v seminároch a na prázdni
nových kurzoch (Francúzsko od 1891), Štú*



dium napomáhajú s jazdy, konferencie a so
ciálne týždne. V Taliansku ich usporaďovala 
inštitúcia »Unione Catholica dei studii so- 
ciali in Italia«. v Nemecku »Volksverein«, 
vo Francúzsku »Cercles chrétiens d ’ Études 
sociales«, podobne inde. Nemecké »Sociálne 
kurzy« a francúzske »Sociálne týždne* maly 
za cieľ vychovať vodcov katolíckeho sociál
neho hnutia. Boly vlastne nadrobno rozme
neným pokračovaním Fríburskej únie. Roku 
1924 sa zaviedly v Poľsku, 1927 v Maďar
sku. Podobné študijné kurzy sa robily 
v Anglicku, Kanade, Argentíne, Brazílii, 
v Japonsku aj Číne. Sociálna činnosť pre
nikla do všetkých katolíckych organizácií.

62. Z potreby jednotne riešiť sociálne pro
blémy, ktoré sa vynorily po svetovej vojne, 
pričinením belgického ministra Helleputeho a 
predsedu francúzskych »Sociálnych týždňov*, 
potom profesora katolíckej univerzity v Lil- 
le, Eugena Duthoita, pod protektorátom ma- 
linského arcibiskupa kard. Merciera vznikla 
»Medzinárodná únia pre sociálne štúdiá« so 
sídlom v Maline. Zprvu sdružovala len Fran
cúzov a Belgičanov, neskôr sa pripojilo Špa
nielsko, Holandsko, Taliansko, Švajčiarsko. 
Po troch rokoch vystúpila Únia verejne so 
sbomíkom ^Katolicizmus a medzinárodný 
život«. Kard. Mercier navrhol, aby sa  od
borné a špecializované štúdium rozšírilo ešte 
o časť všeobecnú, syntetickú. Výsledky práce



Sociálny boly shmuté ako by do nejakého sociálneho 
zákonník, katechizmu. Po niekoľkoročnom hlbokom 

štúdiu pokročila práca tak ďaleko, že sa mo
hol vydať »Code social — Sociálny zákon
ník*. Obsahuje 179 článkov, rozdelených na 
sedem oddielov, s úvodom. V prvej časti je 
reč o rodinnom živote, v druhej o verejnom 
živote, potom o odborových organizáciách, 
o hospodárskom živote, o súkromných spo
ločnostiach, o živote medzinárodnom, v sied
mej konečne o živote nadprirodzenom. Naj
väčšie uznanie dostal v sociálnej encyklike 
Pia XI. Slovenské vydanie Sociálneho zákon
níka vyšlo v Bratislave, r. 1935, v preklade 
Dr. Justína Štibraného, pod názvom »Ako 
sa díva Cirkev na sociálnu otázku ?«

Kresťanská sociologia priberá stále zreteľ
nejšie črty a teoretickú pevnosť. Aj keď ne
prináša nijaké podstatne nové poznatky a 
riešenia, uceľuje sa do uzavretej sústavy, 
filozoficky jasnej a  priezračnej, neodkláňa- 
júcej sa od učenia kresťanskej tradície, ale 
verne nadväzujúcej na učenie Otcov, sv. To
máša, pričom ich dotvára v súčasnej dobe 
aplikovaním na moderné zjavy sociálneho 
života. V tomto vlastne záleží vedecká čin
nosť obdobia po Rerum novarum. Problémy 
sa precizujú, sporné otázky sa lokalizujú; 
týmto kráča kresťanská sociologia k vyrov
nanej a definitívne platnej sústave spolo
čenského života.



63. Vďačnosť k dielu Leva XEI. aj nové Quadra- 
sociálne potreby priviedly Pia XI. k vydaniu &esimo 
encykliky Quadragesimo anno (QA, 1931). ann0‘
Je  súhrnom a jadrom katolíckej sociologie, 
ako sa vyvinula po vydaní Rerum novarum. 
Môžeme to s  určitosťou tvrdiť, lebo ency
klika Quadragesimo anno vznikla za bezpro
strednej spolupráce vedúcich katolíckych 
sociologov. Keď ich pozvali do Ríma, po dô
kladnom uvažovaní a poradách podali návrh, 
ktorý sv. Otec po novom preskúmaní, s pat
ričnými zmenami a prispôsobením, vydal 
katolíckemu svetu ako encykliku Quadra
gesimo anno (porov. Artur Vermeersch S. I., 
Quadragesimo anno, Život, 1932, č. 4, n,
Zagreb. P. Vermeersch bol tiež jedným 
z Členov spomínanej komisie).

Pius XI., shodnotiac význam a dosah ency
kliky Leva XIII. o robotníckej otázke, nazve 
Rerum novarum Magnou chartou sociálneho 
poriadku. V druhej časti encykliky QA pred
kladá náuku Cirkvi, ako sa črtá v katolíc
kej sociologii po prekonanom vývoji štyrid
siatich rokov.

Základom je uznané právo súkromného 
majetku, no zdôrazňuje sa, že má nielen 
osobný, ale aj spoločenský charakter, preto 
musí stáť nielen v službe súkromného, ale 
aj verejného bláha. Touto tézou stavia QA 
základ vrcholnej syntéze sociálnej náuky, 
v ktorej sa sjednotia výdobytky storočí. Je
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to náuka o hraniciach vlastníctva; aj keď 
ju Q A ešte nepodáva v poslednom riešení, 
pobáda vedcov, aby horlivo pracovali na 
ustálení prípustných a nevyhnutných hraníc, 
aké určuje vlastníctvu v spoločnosti priro
dzený zákon: »Preto konajú spásonosné a 
chvályhodné dielo všetci tí, čo nenarušiac 
svornosť duší a celistvosť náuky, ktorú Cir
kev vždy predkladala, usilujú sa určiť vnú
tornú prírodu a hranice tých povinností, 
ktoré nevyhnutnosť sociálneho spolužitia vy
medzuje či už pri samom práve vlastníctva, 
alebo pri užívaní ači výkone majiteľstva« 
(QA 48).

V stati o pomere kapitálu k práci, a na
opak, QA buduje ďalej náuku na zásadách 
solidarizmu Leva XIII. Aj keď nepodáva ko
nečné, ako by matematické pravidlo pre 
účasť kapitálu a práce na podieli výťažku, 
zdôrazňuje: »Každému treba prideliť jeho 
časť statkov« (QA 59), aby ostalo nenaru
šené spoločné blaho celej ľudskej spoločnosti.

64. V súvise s týmito problémami treba 
poznamenať, že ani obdobie po QA ešte ne
prinieslo konečné vyriešenie, čo je pravidlom 
pre výšku podielu robotníka na účasti výnosu 
podniku, v ktorom pracuje. Väčšina kres
ťanských sociologov zastáva stanovisko, 
ktoré tlmočí O. von Nell-Breuning, keď 
hovorí: »Vlastníctvo, ako také, bez práce 
oprávňuje tiež príjem, ako aj práca, ako



taká, oprávňuje príjem. V kapitalistickom 
hospodárstve je pravidlom ten prípad, že 
k spoločnému hospodárskemu výkonu dáva 
jedna strana vlastníctvo (kapitál), druhá 
prácu. V tomto prípade majú obaja na pod
klade pričinenia sa odôvodnený nárok na 
podiel z výťažku. Na vyrátanie týchto po
dielov niet všeobecne platných výpočtových 
vzorcov (tzv. algorithmus), ale jestvuje len 
jedna zásada: ak sa hádajú o príčinlivosti 
oboch, to sa môžu hádať naveky, lebo nikdy 
nedôjdu ďalej, ako k poznaniu, že každá 
stránka si môže pripísať spolupríčinnosť 
celého výťažku, ale ani jedna stránka si ne
môže nárokovať výlučnú príčinnosť výťažku« 
(O. von Nell-Breuning, Die soziale Ency
klika, II, s. 102—103; porov. tiež Š. Hatala, 
Etický zástoj práce v spoločenskom hospo
dárstve, Nová práca, Trnava, 1945, s. 51, 
n). To toľko znamená, že pravidlom deľby 
podielu je len vzájomná dohoda a spokojnosť. 
Musíme sa však pýtať, či toto riešenie nena
ráža na cirkevné stanovisko, platné na konci 
stredoveku, keď úrok bol nedovolený, keď 
niekto požičiaval z núdze. Tu totižto ide 
zväčša o núdzový stav, keď robotník pra
cuje na cudzom majetku, pretože nemá svoj 
podklad živobytia, ktorý mu prirodzene 
patrí. Otázka je, či aj v tomto prípade vlast
níctvo bez práce má skutočne nárok na po
diel z výkonu robotníka, a v akej miere to
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platí? Nehovoriac o prípade, keď robotník 
pracuje na takom scudzom« majetku, ktorý 
presahuje prípustné rozsahové hranice osob
ného vlastníctva; tam by už nepracoval na 
cudzom, ale prinajmenej na spoločnom.

65. Svojskou cestou v riešení tohto pro
blému sa pokúsil ísť profesor katolíckej so
ciálnej etiky na univerzite v Innsbrucku, 
Dr. Ján Kleinhappl S. J., keď vychodil 
z teórie výmennej hodnoty, určovanej spo
ločensky nevyhnutnou prácou, pokladal za 
prijateľné stanovisko, podľa ktorého len pra
covný výkon odôvodňuje príjem, či to pra
covný výkon robotníka alebo zamestnáva
teľa. Co sa týka štruktúry tovarov, ako vy
chodia z výrobného procesu, zdá sa mu zjav
ným, že sa skladajú z dvoch prvkov, z prí
rodnej látky a práce, ktorá dala surovým 
látkam prírody úžitkovú podobu. Celý zá
ujem obracia na to, ako výmenný pomer 
eticky zvládnuť. Ide mu o to, ako určiť spra
vodlivú výšku výkonu a protivýkonu vymie
ňajúcich. Podľa princípu ekvivalencie má sa 
výkon pri akejkoľvek výmene, pracovnej 
smluve, kúpe, predaji, teda aj pri dohodnutí 
o podieli na výťažku, rovnať protivýkonu. 
Ale ako možno previesť rozmanité výkony 
na jednu základňu, aby sa mohly merať nad 
jedným spoločným menovateľom? Tu si 
Kleinhappl pomáha tvrdením, že práve práca 
je to spojjočné u oboch, a takto práca je

J



vlastným skutočným predmetom pracovnej 
smluvy, lebo práca je obsahom a príčinou 
výmennej hodnoty (Joh. Kleinhappl, S. I, 
Ursache und Wesen des Tauschwertes, Zk- 
Th, 1936, s. 371—401). »A pretože len te
lesná pracovná sila (nervová a svalová sila) 
sa môže vynaložiť — duchovná alebo du
ševná »sila« je nespotrebovateľná — výkon 
je práve vo vynaložení telesnej pracovnej 
sily na osoh druhého. . .  Táto výloha pra
covnej sily môže sa vykonať ako čistá služba, 
alebo môže vystupovať aj vtelesnená do 
statkov. Toto treba mať dobre pred očami, 
keď chceme udať skutočne rovnohodnotný 
protivýkon. Nemôže byť iný, ako rovnako 
veľké množstvo pracovnej sily . . . «  (J. Klein
happl, Zur Theorie des Arbeitsvertrages, 
ZkTh, 1938, s. 404, n). Toto, s oboch strán 
rovnako ustálené množstvo pracovného vý
konu a protivýkonu tvorí zároveň obsah 
výmennej hodnoty vymieňaných tovarov 
alebo služieb. Pravda, spoločenská ekonomia 
nebude smieť vziať za meradlo pracovné 
výlohy ľubovoľne zvoleného jednotlivca, ale 
spoločenský priemer: »Hodnotu vecných a 
služobných výkonov utvára spoločensky ne
vyhnutná práca, ktorá je v nich vtelesnená, 
alebo ako sa hovorieva, ktorá je v nich 
vliata« (Joh. Kleinhappl, Tauschwert, c. d. 
385). Toto stanovisko predpokladá usku
točnenú sociálnu spravodlivosť aspoň v zá-



kone, keď nie v praxi. Len vtedy môže robiť 
tie závery a svoje odôvodnenie majú až 
vtedy, keď platí, že ohľadom hmotných 
predpokladov výroby sú obaja rovnako vy
strojení, inými slovami: toto stanovisko 
predpokladá uzákonený stav spolupodnika- 
teľstva zamestnávateľa aj robotníka, takže 
majiteľstvo podkladu výroby neuprednosťuje 
nikoho na úkor druhého.

Quadragesimo anno nemohlo ex cathedra 
rozriešiť tento delikátny spor, preto pre 
riešenie mzdovej otázky stavia aposteriorné 
meradlá: výživu robotníka a jeho rodiny, 
únosnosť podniku, celkové dobro spoločnosti. 
Týmto stanoviskom QA zakladá v náhľade 
na prácu a jej funkciu v spoločnosti rieše
nie solidárnej syntézy nárokov jednotlivca 
a spoločnosti so zreteľom na spoločné dobro.

Sociálna 66. QA na líniách sociálnej reformy, črta- 
spravodli- ných v Rerum novarum, pokračuje ďalej.

Kánonizuje termín širokých vrstiev, »sociál- 
na spravodlivosť«, keď ho vovádza do ency
kliky ako požiadavku, ktorej úlohou bude 
odproletarizovať proletariát, t. j. všetkých 
nemajetných priviesť k samostatnému zdro
ju živobytia. Sociálna spravodlivosť po
žaduje spravodlivé rozdelenie statkov medzi 
príslušníkov rozličných povolaní (QA 58, 59, 
72, 75, 89, 111; KSP I. 101—108) a žiada aj 
vyrovnávanie nespravodlivých rozdielov me
dzi národmi. Je  síce pravda, katolíci nie sú



jednotní v zaradení tohto »nového« druhu 
spravodlivosti, ktorý sv. Tomáš neuvádza 
v svojej teologii, no prevzatím požiadaviek 
národov, označovaných jednomyseľne termí
nom »sociálna spravodlivosti, urobila ency
klika nevídaný prelom na poli sociologickej 
spisby.

Tu sa nachodíme vlastne na prahu súčas
nej a budúcej úrovne katolíckej sociálnej 
etiky. Takto sa riešenie črtá dnes a odtiaľto 
musí vychodiť ďalšie pokračovanie bádaní 
do budúcnosti. Úlohou katolíckej sociologie 
v najbližšej budúcnosti je:

Utvoriť všeobecne platnú sústavu vlast
níctva, ktorá v duchu náuky Cirkvi, v smere 
syntézy indivídua a spoločnosti vymedzí pri
rodzené hranice vlastníctva a jeho užívania.

Utvoriť teóriu výmennej hodnoty, ktorá 
by pri zachovaní prísnej výmennej spravod
livosti (justitia commutativa) riešila pro
blém kapitálu a práce a problém výmeny 
rozličných tovarov navzájom.

Riešiť požiadavku sociálnej spravodlivosti 
tak, aby sa zabezpečilo osobné postavenie 
jednotlivca v spoločnosti bez narušenia práv 
jednotlivca, práva spoločnosti, aj spoločného 
blaha všetkých spolu žijúcich.
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67. V živote jednotlivca, spoločnosti aj 
národov jasná idea má nesporne prvé miesto. 
Idey riadia národy. Raz vyslovená pravda, 
najmä keď je praktického dosahu, dostáva 
sa  do života celku a tam účinkuje svojou 
váhou, vedomá alebo nevedomá, ovplyvňuje 
ho a riadi jeho cestu. To isté platí o prav
dách, vypovedaných o spolužití jednotlivcov 
v celku, v ohľade duchovnom aj hmotnom, 
v kultúre, náboženstve aj hospodárstve. Hnu
tie začína vtedy, keď sa objaví nová, ešte 
neuskutočnená hodnota. Za ňou sa pohne 
túžba človeka aj národov. Živelné hnutie vy
voláva hodnota, ktorá, keď sa dosiahne, 
zväčší vlastné dobro, úžitok a pohodlie. Ta
kéto sú hodnoty, týkajúce sa hospodárskeho 
sociálneho života. Ba pripúšťame, že hod
noty hmotného dosahu pôsobia v živote na 
človeka lákavejšie a pudovejšie, ako hodnoty 
duchovné a náboženské, aspoň v priemeri, 
lebo človek s väčším záujmom a povedomej- 
šie zakusuje borbu o hmotnú dostatočnosť 
svojho živobytia. Od počiatku šlo ľudstvo za 
hmotným pokrokom. Od počiatku sa chcel 
v hmotnom postavení jeden človek vyrovnať 
druhému a prevýšiť ho. Od počiatku sa skú-



malo, či výhodnejšie postavenie jednotlivca 
pred druhým je spravodlivé, alebo je krivdou 
proti ostatným. Lebo vždy bolo živé pove
domie toho, čo znamená sociálna otázka: 
rovnoprávne postavenie človeka vo svete 
a medzi ľuďmi. Vždy to bol problém etic
kého dosahu, či už číro humánneho, ako sa 
hovorí, alebo pozitívneho božského pôvodu, 
ako v normách zákona Mojžišovho. Lež ve
rejné zákonodarstvo sa iba vtedy začalo 
zodpovedne zaoberať riešením sociálnej 
otázky, keď sa vedomie ukrivdených vystup
ňovalo natoľko, že ohrožovalo verejný pokoj 
a poriadok, blahobyt celku. Len v Izraeli 
predchádzaly sociálne normy skutočnú orga
nizáciu spoločensko-hospodársku, lebo jemu 
ich Boh dal pred vstupom do prisľúbenej 
zeme. Sociálne reformy v Grécku (Lykurgos) 
aj v Ríme (Licinius) vynútil úbohý stav 
nemajetných bedárov.

Sociálny vplyv prvého kresťanstva šiel, 
podobne ako normy starozákonné, shora, 
z princípov mravnosti a vôle božej, z ohľadu 
na normy, nie z mocenského kompromisu 
alebo konvencie medzi chudobnými a boha
tými, ktorú uzavrú len preto, aby sami ne
zahynuli ako ruky, ktoré sa protivia praco
vať pre žalúdok. Spoločenský poriadok v 
kresťanskom staroveku a stredoveku usmer
ňuje autorita Cirkvi aj štátu, vzájomná spo
lupráca oboch.



Moderná
doba.

68. Obdobie postredovekého duchovného 
aj sociálneho uvoľnenia zapríčinilo laicizáciu 
spoločenského života, rozviklalo začlenenie 
jednotlivcov do organizmu celku, postavilo 
štát proti Cirkvi, triedu proti triede, boha
tých proti chudobným, čím sa ohrozil verej
ný poriadok a blahobyt, lebo sa pripravoval 
výbuch, ktorý by bol rozmetal všetky ochran
né opatrenia spoločenského života. Vedomie 
ukrivdenosti rástlo, vyvolávalo hnutie, kto
rému stačilo postaviť na čelo ideového vodcu, 
ktorý by sa podobral premeniť vládnuci po
riadok na iný, lepší, a bol by mal za sebou 
zástupy všetkých pracujúcich, nespokojných 
s doterajším stavom sociálneho útlaku.

69. Sociálne vrenie vrcholí v 19. storočí. 
Cirkev zprvu ešte dôveruje v účinnosť pá
pežskej diplomacie, aj v postavenie cirkev
ného štátu, dúfa, že sa podarí udržať pokoj 
medzi národmi a v štátoch, no keď sa ne
spokojnosť a krivda, páchaná na robotní
koch a chudobných, stupňovala, keď sa 
v samom Taliansku začne hnutie za preme
nenie cirkevného štátu na národný štát sjed- 
noteného Talianska, robia sa ostatné pokusy, 
ako zvládnuť pokoj a poriadok najprv cestou 
diplomatickou, potom mocenskou, aj pomo
cou medzinárodne uznávanej autority pápe
žovej, ale duch, ktorý zavial po francúzskej 
revolúcii (posledné desaťročie 18. stor.), bol 
príliš zlaicizovaný, ba proticirkevný, aby



počúval na výstražné slová hlavy kresťan
ských národov. Najsmutnejším zjavom tohto 
obdobia, vari až po roky revolúcie 1848 bolo, 
že Cirkev stratila široké vrstvy chudobných, 
stratila robotníctvo (Pius XI.).

Neznamená to, že sociálna náuka Cirkvi 
sa prispôsobila nepravdám doby, naopak,
Cirkev zdôrazňovala požiadavky spravodli
vosti a vystríhala proti bludom; ten cieľ mal 
aj Syllabus Pia IX., ktorý mal čeliť bludom 
indiferentizmu, socializmu a komunizmu 
(1864); v skutočnosti vyvolal v tábore voľ- 
nomyšlienkárov veľkú búrku útokov proti 
Cirkvi, ako údajnej nepriateľke modernej 
kultúry a civilizácie. Liace verejného štát
neho života boly v rukách svetských čini
teľov, Cirkvi nepriaznivých, ba výslovne ne
priateľských. Ak teda Cirkev chcela uplat
niť svoju náuku na poli sociálnom, mohla to 
urobiť ináč, len vyvinutím vlastného sociál
neho pohybu, ktorý by čerpal z vlastných 
ideových zdrojov a znamenal by prínos pre 
dobu moderného technického vzostupu a ci
vilizácie.

70. Predchodcom všestrannej plánovitej v. Em. 
sociálnej činnosti je mohučský biskup Vi- Ketteler. 
liam von Ketteler, uvedený v prvej časti.
Sociálne účinkovanie začal tým, čo patrí vý
lučne Cirkvi — karitou, kazateľskou čin
nosťou o sociálnej spravodlivosti a láske, 
činnosť na poli lásky k bližnému a činnosť



vyučovania v kázňach, to bol prvý bod kres
ťanskej sociálnej činnosti, zakotvenej v da
ných pomeroch. Sociálnu propagandu do 
širokých vrstiev sprostredkuje tlač. Láskou, 
starostlivosťou a obetavosťou našiel cestu 
k biednym a ukrivdeným a priviedol ich do 
cirkevného domova. Prvou jeho starosťou ako 
biskupa bolo zriaďovanie vyhovujúcich ne
mocníc (porov. list 31. dec. 1851, adresova
ný ministerstvu vnútra). Pre vyučovanie 
mládeže a ošetrovanie chorých z jeho po
pudu vzniká 1851 vo Finthen pri Mohuči 
rehoľná spoločnosť. Zamýšľa založiť pod
porný fond pre učiteľov (1859). Zakladá dva 
ústavy pre chudobné deti (1856, 1864), vý
chovný ústav pre dievčatá a pre chlapcov. 
Pre nezamestnané slúžky zriaďuje domov. 
Na 25. generálnom shromaždení katolíkov 
zdôrazňuje, že sociálnu otázku rozrieši len 
zakladanie ústavov, ale inšpirované pravým 
apoštolským duchom. Zakladá spolky na pod
poru chorých, spolky sv. Vincenta a sv. 
Alžbety (past. list 1859). Staral sa  o tre
stancov, sám kázal väzňom, postaral sa  o 
založenie Spolku pre prepustených väzňov 
(1863). Po celý život sa zaoberal plánmi 
o zorganizovanie katoľckych robotníkov 
v katolíckych organizáciách, podporoval 
osobne Kolpingove snahy o soskupovanie 
tovarišov (Gesellenvereine), sám vypracúva 
plán Sdruženia remesiel, plánuje uskutočne



nie Všeobecnej robotníckej nemeckej orga
nizácie, do ktorej by patrili všetci robotníci. 
Význam remeselných sdružení sa snížil, keď 
sa stály nástrojom politiky a ateizmu.

Ferdinand Lassale založil 1864 »Allge- 
meine deutsche Arbeiterverein«, v ktorom 
sdružil všetky výrobné spoločenstvá. Las- 
salle nebol katolíckeho smýšľania, no zprvu 
sa nedal zneužiť ani na protikatolícke akcie. 
Biskup Ketteler nadviazal s ním 16. januára 
1864 styk vo veci organizovania tabakových 
robotníkov, ručných robotníčok a nádenní
kov. Ale keď Lassallove Sdruženia prešly 
do rúk bezbožných fanatikov, museli sa ka
tolíci vzdialiť a Ketteler vypracoval vlastnú 
katolícku organizáciu. R. 1871 je nútený 
vypovedať, že »socializmus je vlastným sy
nom nepravého liberalizmu«. Výsledok jeho 
úsilí nechýbal, hoci sa ho sám nedožil. Gróf 
von Gallen, jeho vnuk, posiela 19. III. 1871 
návrh zákona na ochranu robotníctva, vy
pracovaný v duchu Kettelerovej sociálnej 
politiky. Slobodný pán von Hertling 1882 
v mene Centra zakročuje s úspechom u vlády 
vo veci nedeľného odpočinku, práce žien, 
ohraničenia pracovného času. Mnohí potvr
dzujú, že sa invalidné a starobné poistenie 
(1889), novelizácia ochrany robotníctva 
(1891) stály pod vplyvom Kettelerovým.
58. generálny sjazd nemeckých katolíkov 
(aug. 1911) nazýva Kettelera priebojníkom



Kat.
spolky.

na poli sociálnej otázky. Vodca Centra, 
Windhorst, velebí Kettelera ako veľkého 
predchodcu katolíckych sociálnych úsilí. 
Profesor Hitze povedal 4. februára 1893: 
»Kettelera budeme vždy označovať ako muža, 
ktorému ďakujeme za svoj sociálny pro
grame Aj Karol Marx vydal svedectvo Ket- 
telerovi, keď 25. sept. 1869 napísal o ňom 
Engelsovi: »Na cestách Belgickom, pri po
byte v Aachene (Cáchy) a na ceste zpät 
po Rýne som sa presvedčil, že musíme bojo
vať proti kňazom, najmä v katolíckych kra
jinách. Pomocou Internacionály budem konať 
v tomto smysle. Títo psi, ako biskup Ket
teler v Mohuči, farári na diisseldorfskom 
kongrese a iní, koketujú s robotníckou otáz
kou len vtedy, keď sa im zdá, že sa im 
hodí.« (Lucien Henry, Les grands textes du 
Marxisme. Sur Religion, s. 13—14. Citované 
podľa: Krlín, Pápežská politika, Lad. Kun- 
cíŕ, Praha, 1946 s. 167.) Ale nadovšetko 
treba ceniť svedectvo Leva XIII., ktorý na
zval Emanuela von Kettelera »svojím veľ
kým predchodcom a iniciátorom« (Schmid- 
lin, Papstgeschichte, II. 368). Nejde tu o pa- 
negyrik na Kettelera, ale o to, aby sa do
svedčilo, že Cirkev už v r. 1848 na sociál
nom poli reprezentoval taký veľký duch.

71. Počiatkom sedemdesiatych rokov 19. 
storočia začaly sa aj katolícke spolky ují
mať hospodársko-sociálnych otázok. Smelým



francúzskym dôstojníkom jazdy, grófovi 
de Mun a markízovi du Pin, v spojení s du
chovnými Meignant sa podarilo vo Francúz
sku založiť známe katolícke »Oeuvres« 
s vlastným časopisom »Association catho- 
lique«. Podobne to bolo v Rakúsku a Ne
mecku. Tlač a činnosť v spolkoch sa spájajú 
a utvárajú predpoklady pre solídne kresťan
ské sociálne hnutie, ktoré sa v Taliansku 
a Nemecku opiera najprv o všeobecné spol
ky katolícke, lež potom, odborne podbudo- 
vané prácami Fríburskej únie, dostáva sa 
na vlastnú základňu. Výzva Leva XIII. pred
pokladá už činnosť robotníckych sdružení a 
pre vznikanie ďalších je nevídanou mocnou 
vzpruhou. Robotnícke sdruženia odporúčal 
sv. Otec už pred vydaním encykliky, napr. 
aj na audencii okolo 100 zamestnancov 
z Francúzska, 23. februára 1885, povzbudzo
val k zakladaniu robotníckych sdružení. R.
1887 počúva povzbudenie hlavy kresťanstva 
1500 robotníkov — pútnikov a 20. sept. r.
1889 prichodí až 10.000 robotníkov k sv.
Otcovi.

72. Veľký význam vydania encykliky Re- zásah RN. 
rum novarum bol v tom, že sa sv. Otec tým
to aktom neobracia na diplomatov, na vlády, 
ale na veriaci ľud, jemu dáva pokyny v čas
ných veciach a preberá iniciatívu do svojich 
rúk. Nie nesprávne vycítil M. Barrés, že 
vydanie Rerum novarum má za následok



obnovenie stredovekej pápežskej iniciatívy 
(Schmidlin, c. d., II. 377—378), no v novej 
podobe pomeru Cirkvi a štátu, ako ho črtal 
Lev XIII. Keď Lev XIII. zdôrazňuje ľudskú 
a kresťanskú dôstojnosť robotníka, nemá to 
ráz proklamatívny, ako by sa tým po prvý 
raz slávnostne vyhlasovaly svetu tieto po
vinnosti. Cirkev vždy bránila dôstojnosť 
každého človeka, ale stavia sa na ochranu 
dôstojnosti robotníka osobitne teraz preto, 
lebo ju najviac ohrožovaly novodobé bludy. 
Nešlo mu len o intervenovanie cirkevných 
kruhov v jednotlivých prípadoch útlaku ro
botníctva, ako sa  to stalo neraz predtým 
(viď napr. americký prípad protestu orga
nizácie »rytierov práce« 1886 v prospech 
zavedenia osemhodinového pracovného času, 
podporovaný episkopátom, alebo londýnsky 
prípad 250.000 prístavných robotníkov, pod
porovaných v stávke kard. Manningom; 
»manningov mier«, 4. nov. 1889); šlo mu 
o zmobilizovanie všetkých robotníkov za 
trvalú a všeobecnú ochranu spravodlivých 
práv, preto vydal výzvu v encyklike, aby 
sa všade zakladaly odborové sdruženia ro
botníkov, ktoré by vzaly do rúk zodpoved
nosť za utváranie osudov robotníkov v po
mere k zamestnávateľom, pre blaho ľudskej 
spoločnosti. Z tejto výzvy vzniká celá sieť 
katolíckych syndikátov po celom svete.

73. Lev XIII. neužíval slovo syndikát, ho-



vorí o Collegia artificum (sdruženia reme
selníkov), a mysli tým sdruženia pre vzá
jomnú pomoc, ako by cechy, prispôsobené 
modernej potrebe (RN 40). Sdruženia so- 
skupuju roootmkov a zamestnávateľov spo
ločne alebo oddelene. Lev XIII. obránil pred 
verejnosťou odôvodnenosť a právo týchto 
sdružení a celou svojou mravnou autoritou 
sa  zasadil za ne, neomeškajúc ani pri jednej 
vhodnej, aj súkromnej, przležitosti pobádať 
zodpovedných činiteľov, aby sa pričinili o 
ich uvádzanie do života. Podobne smýšľal 
jeho nástupca Pius X., ktorý už 18. dec. 1903 
vyhlásil v Motu proprio, že »rozriešenie ro
botníckej otázky záleží v korporáciách reme
selníkov a robotnikov« (Civiltä cattolica).
A vzmáhaly sa neustále.

74. V Taliansku sa rozvinuly pričinením Taliansko. 
»Primaria associazione artistica ed Operaria
di Caritá reciproca« pod vedením Burriho 
a Solderiniho. V Severnom Taliansku pôso
bilo v tomto smere »Dielo kardinála Ferra- 
riho«. Na kongrese v Tarente r. 1912 sa 
všetky organizácie katolíckeho robotníctva 
podriadily vedeniu »Opera dei Congrefssi«, 
čím ich vplyv nevídane vzrástol.

75. V Nemecku začala sociálna činnosť Nemecko, 
prácou biskupa Kettelera, zakladaním kres- 
ťansko-sociálnych spolkov a  spoločností, 
potom prácou Kolpingovou, no najväčší po
diel na organizácii má »Volksverein fur das



katholische Deutschland«, založený 1890 Fr. 
Brandtom a Fr. Hitzom za spolupráce Wind- 
horsta. Na začiatku svetovej vojny mal 
800.000 členov. Strana Centrum sa v poli
tike opierala o tento spolok. Rerum no
varum azda najpodnetnejšie zasiahla práve 
v Nemecku. Už r. 1897 sa založil »Sväz 
kresťanských baníkov«, potom nasledujú 
ďalšie a už r. 1910 sa celé organizačné pod
ujatie korunovalo založením »Gesamtverband 
der christlichen Gewerkschaften Deutsch- 
lands«. R. 1930 existovalo v Ústredí 18 Svä
zov s 778.863 členmi (Der Grosze Herder, 
III, 332). Od päťdesiatich rokov vznikaly 
vo všetkých krajoch spolky mladíkov a diev, 
mužov aj žien, ktoré sa  spojily r. 1927 
v Ríšsky sväz katolíckych robotníkov a ro
botníčok, ktorých cieľom bolo »posilnenie aj 
šírenie duchovných aj telesných záujmov 
pracujúcej triedy, podľa náuk encykliky Re
rum novarum« (Kirchliches Handbuch, 
1933—34 s. 107). R. 1933 sdružoval 2947 
spolkov s 315.000 členmi. »Gesellenverein«, 
spolok katolíckych tovarišov, založený Adol- 
fom Kolpingom, mal pred svojím zrušením 
r. 1933 spolu 153.000 členov v 2050 sdru- 
ženiach. Okrem toho pracovalo ešte mnoho 
iných spolkov na ochranu pracujúcich.

V Rakúsko-Uhorsku pričinením Vogel- 
sanga, člena Fríburskej únie, sa sdružilo 
všetko katolícke robotníctvo vo »Volks-



bund«-e, ktorý pracoval na podklade Rerum 
novarum.

76. Vo Francúzsku a Belgicku bolo dlhší Francúz- 
čas nejasno okolo syndikátov. Périn, slávny sko> 
národohospodár, profesor kat. univerzity BeI“icka 
v Louvain, schvaľoval len spolky s karita- 
tívnym cieľom, a nie obnovovanie starých 
cechov (1 8 7 8 ), no pričinením mladých so- 
ciologov, najmä L. Harmela, prebojovala sa 
myšlienka syndikátov a zaznamenala postup.
Harmel, »dobrý otec rbotníkov«, dostal za 
to pochvalu od samého Leva XIII. On oby
čajne viedol masové púte robotníkov, ktoré 
prichádzaly do Ríma k sv. Otcovi. Vo Fran
cúzsku sa začínalo »krúžkami« (už od 18 5 5 ), 
cieľom bolo vždy odborové sdruženie. Lenže 
jednako pre vnútorné nejasnosti syndikátna 
myšlienka vo Francúzsku nešla tak rýchlo 
dopredu ako inde. R. 1887 jestvovalo 18 syn
dikátov priemyselných, 25 remeselníckych 
a 35 pôdohospodárskych. No nasledujúcim 
rýchlym vzostupom maly pôdohospodárske 
syndikáty 42.000 členov už r. 1910, takže si 
zabezpečily zastúpenie na »Medzinárodnom 
kongrese zamestnancov« v Briisseli r. 1903. 
Ústredné sjednotenie všetkých odborov po 
dlhých márnych pokusoch sa dosiahlo až po 
svetovej vojne 1919 utvorením »Francúzskej 
konfederácie katolíckych robotníkov — C.
F. T. C.«, ktorá r. 1936 sdružovala 850 syn
dikátov (Plan de C. F. T. C., 1 1 5 ).



Medziná
rodná kon
federácia.

V Belgicku prerazila idea syndikátov včas, 
a to pričinením kard. Merciera, pod vedením 
dominikána P. Ruttena. Pričinením »Demo- 
kratickej ligy« a ^Generálneho sekretariátu 
sociálnych prác« v Belgicku sa utvorilo 
v Európe prvé ministerstvo pre sociálne veci. 
Švajčiarski katolíci utvorili »Ľudový kato
lícky sväz«. V Holandsku jestvuje od r. 1905 
»KatoLcky sociálny sväz«. V Anglicku majú 
»Katolícky sociálny sväz«.

77. R. 1908 sa sišli v Curychu delegáti 
kresťanských syndikátov z Nemecka, Ra
kúska, Švajčiarska, Švédska, Talianska a 
Ruska a položili základ Medzinárodnej kon
federácii. Ale riadne ustanovená bola až po 
svetovej vojne, v Paríži 1919, a nasledujú
ceho roku sa založila v Utrechte »Medziná- 
rodná konfederácia kresťanských syndiká- 
tov«. Je j prvým podujatím bola žiadosť na 
Mierovej konferencii o utvorenie medziná
rodného zákonodarstva práce, ako základu 
svetového pokoja. Ešte toho roku bol sjazd 
v Haagu, neskôr v Innsbrucku (1922), v Lu- 
zeme (1925), v Mníchove (1928), v Antver
pách (1932), a v Montreaux (1934). Aj pri 
niektorých nedorozumeniach a nepravých 
obvineniach z revolucionárskych ideí, šíre
ných v syndikátoch, pápeži stálá vždy po 
boku záujmov robotníckych vrstiev a zastali 
sa obvinených. (Obšírnejšie o syndikátoch 
viď Krlín, Pápežská politika, c. d., 191—204.)



Encyklika Quadragesimo anno vyzdvihuje
prednosti syndikátov: »pokojne vyladená 
práca rozličných tried, potlačenie socialistic
kých organizácií a zahatanie ich snáh, oso
bitný úrad, účinkujúci usmerňujúcou auto
ritou. . . «  (QA 9 6 ) , a požaduje, aby štát 
nezasahoval do právomoci sdružení, lebo by 
podlomil ich podnetnosť a živý záujem o po
stavenie robotníkov. Popri syndikátnych 
sdruženiach dovoláva sa však Pius XI. aj 
sdružení náboženských, ktoré by v duchu 
Katolíckej akcie pretváraly ovzdušie medzi 
robotníctvom a napĺňaly pracovisko duchom 
Kristovým, lebo bez neho nie je možné do
viesť dielo sociálnej obnovy dokonca (QA 
1 3 9 ). Tu práve koná vynikajúce dielo kres
ťanské robotnícke hnutie, jocizmus, vo Fran
cúzsku založené Msgr. Cardijnom, dnes už 
rozšírené po celom svete.

79. Nie je možné, dopodrobna, presne ozna- Záver, 
čiť prínos Cirkvi k riešeniu sociálnej otázky. 
Vlastne správne ani nemožno hovoriť o prí
nose Cirkvi alebo štátu, ale len o tom, ako 
splnila Cirkev alebo ako splnil štát to, čo 
sa od nich žiada v riešení sociálnej otázky 
spoluprácou oboch. Na podklade tézy inte- 
gralizmu nemôže sociálnu otázku rozriešiť 
ani sama Cirkev, ani sám štát, ale len spo
lupráca oboch. Teologicky hovoriac, mohli 
by sme sa pýtať, či Cirkev splnila svoje 
poslanie v riešení sociálnej otázky, t. j. či



bola poruke štátu vtedy, keď jej pričinenie 
potreboval a či v riešení sociálnej otázky 
predchádzala zásahy štátnej politiky, ako sa 
to žiada od nej, Cirkvi učiacej, vychováva
teľky národov.

V kresťanskom staroveku práve dielom 
Cirkvi sa stalo pokresťančenie verejného 
života, oslobodenie otrokov, uznanie ľudskej 
a kresťanskej dôstojnosti jednotlivcov a ná
rodov. Bez tohto procesu kristianizácie rím
skej civilizácie, ktorá sa diala pomaly, zprvu 
len osobným stykom veriacich, pretváraním 
pohanského smýšľania na kresťanské aj vo 
veciach časného života, nemožno si ani pred
staviť a vysvetliť pohotovosť pokresťanče
ného Latia, ako zreteľne šlo spoločenstvo 
veriacich v ústrety novým národom na po
čiatku stredoveku.

Civilizačné dielo kresťanského staroveku 
zaručilo Cirkvi to postavenie v sociálnom 
živote, ktoré mala v stredoveku. Cirkev dá
vala smernice nielen v čisto cirkevných, ná
boženských záležitostiach, ale aj vo veciach 
občianskeho dosahu, najmä v organizovaní 
hospodárskeho života a obchodu. Štát vlastne 
len vykonával normy mravnosti, hlásané a 
aplikované Cirkvou. Aj keď to nebol celkom 
dokonalý systém sociálneho života, aj keď 
úplne nevylučoval prípady nespravodlivosti 
v súkromných, ale aj verejných opatreniach, 
jednako je pravdou, že zaručoval pokoj a po



riadok, aj verejný blahobyt, ktorý bol zá
kladom tohto kultúrneho, náboženského aj 
vzdelanostného rastenia, ba aj technického 
pokroku, akého sme svedkami v stredoveku. 
Prínos Cirkvi do sociálneho blahobytu stup
ňuje, že práve Cirkev svojou duchovnou jed
notku zaručovala pokoj a spoluprácu medzi 
europskými národmi.

V období novoveku ubiera sa štátny život 
svojou, od Cirkvi nezávislou cestou. Preto 
chýba predpoklad pre spoluprácu Cirkvi so 
štátom na tvorení sociálneho poriadku a po
koja. To ochudobňuje štátne vedenie, nielen 
v štátovedeckých a národohospodárskych 
teóriách (od merkantilizmu počnúc, až po 
socializmus všetky chorejú na jednostran
nosť), ale aj štátne riadenie nemá taký vý
datný zdroj a oporu autority, akú malo 
v spolupráci s Cirkvou. Preto sa štátna jed
nota občianstva disociatívnym procesom roz
kladá na jednotlivcov, na skupiny, na triedy, 
bojujúce proti sebe, čo len zvyšuje chaos.

Obdobie od polovice 19. storočia, hovorme 
od rokov 1848 podnes, je obdobím novej 
orientácie. Cirkev preberá iniciatívu, odváž
ne aplikuje mravné normy na život a mobi
lizuje zástupy na ochranu spravodlivosti pre 
ukrivdených robotníkov. Je to však zároveň 
obdobie, keď proticirkevné hnutie stavia naj
väčšie ťažkosti Cirkvi pri uskutočňovaní so
ciálneho ideálu mravnosti podľa právd Evan



jelia a zdravého rozumu. Cirkev utvorí pev
ný základ pre konsolidačná hnutie sociálneho 
života v tradičnej náuke, aplikovanej na sú
časné potreby. Uvedie do života aj mohutné 
hnutie odborových kresťanských sdružení, 
ktoré si priam vynucuje uznanie nepria
teľa — (sjazd delegátov robotníctva, z pia
tich šestín socialistického, r. 1892 v Bienne 
sa dovoláva pomoci katolíckych syndikátov 
v duchu smerníc Rerum novarum — Krlín, 
c. d. 187) — no mocensky neprerazí tak ďa
leko, že by prevzalo vedenie štátov. To práve 
ani nemôže programovať, lebo by to už ne
bola spolupráca so štátom, ale absorbovanie 
štátu Cirkvou. Tu zas urobil chybu štát, že 
nespolupracoval s hnutím Cirkvi, ktoré 
mohlo zaručiť trvalé riešenie sociálnej otáz
ky. Aj pritom Cirkev pracuje ďalej. Keď 
štát neprijal pomoc Cirkvi v odborových 
sdruženiach a nezabudoval ich do svojej 
výstavby, Cirkev sa sťahuje na pole Kato
líckej akcie a medzi vrstvami, sociálne naj
viac ohrozenými, tvorí náboženské sociálne 
hnutie. Vo Francúzsku je to JOC, inde roz
ličné sdruženia katolíckych robotníkov.

Môžeme povedať, že v dejinách sociál
nej náuky vodcovstvo a iniciatíva patrí 
Cirkvi, aj keď ešte treba sociálnu náuku 
Cirkvi uviesť do spojitosti s výdobytkami 
svetských vied, najmä národného hospodár
stva a techniky. To platí a j o prítomnej



situácii. V náuke je Cirkev neprekonateľná, 
lebo stojí na jedine správnom, univerzálnom 
stanovisku, na stanovisku integrálnom.



DOSLOV

122. V dejinách sa vždy uznávalo právo 
osoby na samostatnosť a dostatočnosť osob
ného živobytia medzi ostatnými členmi spo
ločnosti. Lenže táto osobná platnosť jednot
livca (personálny princíp) sa v rozličných 
obdobiach v spoločnosti rozmanité limituje 
pomerom, platným k ostatným príslušníkom. 
Spoločnosť jednotlivca zdokonaľuje, ale ho 
aj ohraničuje. Vzájomný pomer osôb v spo
ločnosti a pomer jednotlivca k celku je osou 
všetkých sociálnych hnutí všetkých dôb; 
ľudská spoločnosť po storočia hľadá pravý 
výraz správneho začlenenia jednotlivcov do 
celku. Duchovná dôstojnosť človeka ž;ada, 
aby sa spoločnosť organizovala s dôsledným 
zreteľom na slobodu a rovnoprávnosť jedno
tlivcov v záujme spoločného dobra, ktoré 
sleduje spoločnosť. Pravá hierarchia dôstoj
nosti človeka a cieľa spoločnosti je predpo
kladom správneho riešenia tohto základného 
problému sociálnej štruktúry: pomeru čia
stok k celku a navzájom. Práve preto je so
ciálny problém neoddeliteľný od svetoná- 
hľadu.

Pohanský svetonáhľad spočinul v sústave 
otrokárskeho pomeru človeka k človeka, 
lebo dôstojnosť človeka vážil váhou hmot



ných majetkov a spoločenskej konvencie 
o slobode alebo neslobode ľudskej osoby.

Kresťanský svetonáhľad stavia ľudí do 
vzájomnosti dietok Božích. Zapríčiňuje uvoľ
nenie otrokárskej sústavy, alebo aspoň zá
kladne pozdvihuje spoločenskú úroveň člo
veka. Kresťansko-občianska syntéza europ- 
ských národov v stredoveku prenáša sakrál
nu hierarchizáciu ducha na občianske pole, 
takže majestát občianskej vlády v hierar
chickej odstupňovanosti rozčleňuje medzi 
predstaviteľov občiansko-štátnej nadvážno- 
sti, v úzkej spolupráci s  pospolitosťou cir- 
kevno-náboženskou.

Uvoľnenie stredovekej syntézy znamená 
rozbitie hierarchickej stavby občianskej 
štruktúry, a tým ústrojnosti spoločenskej 
jednoty. Jednotlivec je osamelý, hoci slo
bodný a v zásade rovnoprávny tvor, Libera- 
listická spoločnosť sa polarizuje. Na jednej 
strane vzrastá pohanská nadvláda hmotného 
bohatstva nad osobnosťou človeka, na dru
hej strane vzniká anarchia Moľnej súťaže.

Dekristianizáciou verejného smýšľania sa 
neľudsky vystupňúva novodobý útvar pohan
ského otrokárstva, hospodárske vykorisťo
vanie, ale proti nemu sa organizuje živelný 
odpor ukrivdených. Revolučná spoločnosť 
sa ďalej polarizuje; nastupuje hnutie socia
lizmu s primátom spoločnosti, vrcholne nad
radenej osobám jednotlivcov, a na druhej



strane sa kryštalizuje náprava individua
lizmu riadeným hospodárstvom. Oba póly 
majú svoju dejinnú civilizačnú nosnosť 
a stávajú sa predstaviteľmi odkazov sociál
nych snažení minulých vekov. Tieto oddele
né prúdy svetovej občianskej civilizácie jed
nako nenachodia svojho spoločného menova
teľa, ktorý by skoordinoval ich počiny na 
dobro a blahobyt ľudského celku. Nakoľko 
ani jeden z nich nemá celú pravdu, ale len 
čiastočnú, zápolia medzi sebou a každý si 
chce získať a utvrdiť prevahu nad druhým. 
Svetovému ľudstvu chýba spoľahlivé ťažisko 
pravého stredu, v ktorom by sa sjednocovaly 
svetové protiklady.

Sociologovia katolíckej Cirkvi v minu
lom storočí zrevidovali dejinné obdobie so
ciálneho vývoja zpät až po stredovek, v so
ciálnej náuke nadviazali na tradičnú líniu 
a zdokonalili sústavu kresťanského spolo
čenského poriadku, podľa novodobých požia
daviek, najprv pod názvom kresťanského 
solidarizmu (Ketteler, Pesch, Rathenau, 
Lugmeyer), neskôr ako kresťanskú sociálnu 
etiku s ústrednou požiadavkou stavovského 
zriadenia, najnovšie (francúzske školy) pod 
heslom pluralizmu (sociálne týždne, J . Mari- 
tain) alebo personalizmu (Em. Mounier). 
Encykliky Rerum novarum a Quadragesimo 
anno organicky spolusúvisia a v zásade spolu- 
určujú tento prúd dejín kresťanskej sociál



nej myšlienky a integrálnej mravnosti, kto
rým sme v tomto diele dali názov sociálny 
personalizmus a integrálna sociologia.

V danej prítomnosti, v ohľade sociálne 
ekonomickom, je ľudstvo na rozostupe mo
cenských síl individualizmu a socializmu. 
Hlási sa kresťanský sociálny personalizmus, 
integrálna sociálna syntéza. Nacionalizačný 
proces kryštalizácie europských národov je 
v záverovom štádiu. Najbližšie dejiny budú 
znamenať fázu vyrovnávania kladov indivi
dualizmu a socializmu s hnutím nábožen
ským a kresťansko-sociálnym.

Tri hybné sily, vždy prítomné v ľudstve, 
vládnu dejinami: hospodárstvo, kultúra a 
náboženstvo. Hospodárstvo, kultúra a nábo
ženstvo sú tri základné složky spoločenského 
diania, ktoré sa navzájom doplňujú a ovplyv
ňujú. Keď jedna príliš zosilnie, ostatné ustu
pujú do pozadia. Úlohou spoločenských vlád, 
v štátoch aj v Cirkvi, je udržať ich v nále
žitej shode, vyrovnanosti a súlade.
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SOZNAM VECÍ

Skratky:
KSP I. =  Kresťanský spoločenský poriadok, systema

tická časť tohto diela; čísla značia radové číslo 
odsekov.

KSP II. — Kresťanský spoločenský poriadok, histo
rický prehľad v tomto diele; čísla značia radové 
číslo odsekov.

R N =  Encyklika Leva XIII. Rerum novarum; číslo 
značí príslušný odsek, ako sú počíslované vo 
Vatikánskom vydaní; to isté číslovanie má 
slovenské aj české vydanie, s tým rozdielom, 
že v slovenskom znení vypadlo číslovanie od
sekov 44 ODnes sa  vedie . . . «  str. 73) a 45 
(»Ukázali sme . . . «  str. 74).

Q A =  Encyklika Pia XI. Quadragesimo anno; na
koľko pôvodné vydanie nemá číslovanie odse
kov, rozličné vydania z technických dôvodov 
ich zavádzajú tak, že radovo číslujú všetky 
odstavce Vatikánskeho vydania; podľa tohto 
číslovania tu číslo znamená radové číslo od- 
stavcov. Číslovanie odstavcov má aj slovenské 
vydanie, ale nedôsledne, lebo čísluje 160 od
stavcov, kým v skutočnosti ich je 150. V čes
kom vydaní sa  čísluje 148 odstavcov, lebo ne- 
boly začíslované odst. 54 (»Nekoná-li tedy člo- 
v ék . . . «  s. 28), a odst. 149 (»Aby sa  to 
š ťa s tn e .. .*  s. 73).

Pozn.: Podľa týchto istých skratiek sa  uvádzajú 
aj citáty vo vnútri tohto diela, v texte alebo 
pod čiarou.

Z praktických dôvodov sú v Sozname udané a j para
lelné miesta z encyklík RN a  QA.

Autorita: Bohatí:

— cirkevná: KSP I. 16; 
QA 122.

— štátna; K SP I. 16; 
Q A 120, 119;

K SP II. 18, 19, 22, 24, 
31, 33, 36, 40, 51, 67; 
RN 1, 3, 18, 19, 25. 
QA 4, 25, 58, 61, 102, 
125, 126, 127, 138.



Cechy:
KSP n .  33, 49, 73; 
RN 2, 36, 98;

Ceny:
KSP I. 76n, 90;
KSP II. 20, 25, 33,
34, 51;
QA 73, 76, 133, 76 n, 
81, 83;

Cieľ — (úlohy):
— Cirkvi: KSP n . 56; 

RN 18, 22, 23;
— štátu: KSP I. 6, 16, 

93; KSP H. 56;
RN 25, 26, 37, 119;

— súkr. spoločností:
RN 37.

Človek — spoloč. tvor:
KSP I. 11, 12, 30, 36.

Cnosti — sociálne:
— láska: KSP I. 23, 82, 

67, 100;
KSP H. 21, 22;
RN 21, 24, 45;
QA 24, 89, 117, 126, 
138, 139, 143;

— dobročinnosť:
KSP I. 122;
KSP II. 22, 39, 40,
58, 70;
RN 19, 24, 36, 41; 
QA 24, 50;

— iné: KSP H. 42;
RN 16, 22, 23, 26.

Daň:
KSP H. 21;
QA 49.

Dedičstvo:
K SP I. 37;
KSP H. 19, 22;

RN 10, 23, 24;
QA 49;

Dobro spoločné:
KSP I. 97, 93;
KSP II. 22;
RN 1, 7, 26, 27, 29; 
QA 18, 25, 49, 58, 59,
75, 85, 97, 102, 110, 
111, 138;

Encyklika — sociálna:
KSP I. 3; KSP II. 57, 
63, 71, 52, 55, 72; 
RN 1;
QA 1, 2, 8, 9, 15, 39; 

Exercicie:
QA 144.

Hodnota:
K SP I. 34, 35, 40, 53,
69, 75; KSP II. 24,
25, 33, 34, 38, 51, 52, 
65, 67;
QA 69;

— vlastníctvo základné: 
KSP I. 53, 57, 73, 72;

— výrobky: KSP I. 59, 
81.

Hospodárstvo:
KSP I. 85;
KSP II. 23, 28, 29, 33, 
51, 54, 86;
RN 1;
QA 3, 15, 42, 76, 89, 
99, 100, 101, 103, 111, 
133, 134;

Hnutie sociálne:
KSP II. 67, 68, 69, 79; 
Ú 67, 68, 69, 79.

Chudobní:
K SP n . 17, 19, 22, 33,
36, 40, 51, 67, 69;



RN 2, 3, 20, 23, 24,35, 43;
QA 4, 18, 25, 58, E9, 
60, 61, 127, 138.

Individualizmus (Liberalizmus) :
KSP I. 36, 122, 83; 
QA 10, 14, 25, 27, 40, 
46, 55, 79, 89, 111.

Imperializmus:
QA 89, 106, 107, 108,
109, 110, 115.

Kapitál:
KSP I. 109;
KSP II. 33, 38, 63;
Q A  55, 107;

Kapitalizmus:
KSP I. 128;
KSP n . 19, 23, 28, 33,
37, 38, 43, 51, 64, 101, 
102, 104, 105, 113;

Katolícka akcia:
KSP II. 79;
QA 97, 139, 141, 
142, 144.

Kultúra:
KSP I. 86, 122;
KSP n . 79;
QA 122, 123;

Ľudstvo svetové:
KSP I. 2, 108;
KSP II. 15, 49, 56, 66; 
QA 21, 45, 78, 89, 90,
110, 111, 138, 145, 
146, 149;

Mzdový pomer:

KSP H. 30, 33, 34, 44, 
46, 52, 53, 57, 65;
R N  17, 31, 33, 34; 
QA 53, 54, 65—76, 
84, 93;

Náboženstvo:
KSP II. 36;
QA 32, 33, 97, 118, 
148.

Nadhodnota;
—  viď »Hodnota«.
Nerovnosť sociálna:

KSP I. 54, 65;
KSP II. 4; R N  14.

Núdza krajná:
KSP II. 22; R N  19; 
QA 74.

Obchod:
KSP I. 65, 89;
KSP II. 30, 33, 34, 51; 
R N  2;

Odproletarizovanie:
KSP I. 119;
KSP n. 57, 66;
R N  35;
QA 60, 64, 75;

Ochrana:
—  osoby robotníka:

KSP n . 50, 49, 57, 
70, 72;
R N  2, 27, 29;
QA 25, 28, 70;

— majetkov: KSP II. 57; 
R N  30;

—  náboženstva:
KSP n . 57;
R N  26, 32; QA 136;



— nedeľného odpočinku: 
KSP II. 50, 53, 70; 
RN 32; QA 136;

— tela: KSP II. 57;
RN 33; Q A 28.

Osobná dôstojnosť:
KSP I. 48, 74n;
K S P  n .  47, 51, 72, 6; 
RN 20, 33;
QA 28, 84, 102, 136;

Otázka sociálna:
KSP I. 1—3, 6;
KSP II. 1—7, 14, 43, 
51, 52, 58, 67, 73;
RN 1, 15;
QA 2, 10, 18, 28;

Otroctvo:
KSP H. 19, 20, 21; 
Dosl.;
RN 2, 12, 32;

Peniaze:
KSP I. 48, 74 n; 
KSP II. 31;
RN 23, 24; Q A 107.

Povinnosti sociálne:
— Cirkvi: KSP I. 4, 91; 

RN 1, 18; QA 11, 41,
97, 126;

— štátu: RN 26, 27, 29, 
45; QA 11, 25, 79, 81;

— zamestnávateľov — 
zamestnancov: RN 16, 
17, 21, 34, 45;
Q A 11, 74;

— osoby: Q A 2.
Poriadok spoločenský:

KSP I. 17, 25, 84n; 
KSP U. 6, 49;
QA 32, 43, 53, 57, 63,
70, 76, 77, 79, 85, 89,

91, 96, 98, 111, 133, 
137;

Pôžička:
—  vlastníctva:

KSP I. 109, 111;
KSP U. 27;

—  tovarov: KSP II. 25,
26, 27;—  peňazí: KSP I. 80; 
KSP II. 29;

—  práce: KSP I. 109 
QA 53, 70.

Práca:
—  povinnosť: RN 14,

34; QA 62;
—  žien a detí: KSP n .

44, 50, 53, 70;
RN 33;
QA 28, 72, 136;

—  dôstojnosť:
KSP II. 52;
RN 34; Q A 84, 137;

—  namáhavosť: RN 14;
—  hospodársky činiteľ: 

KSP II. 33, 34, 38; 
RN 7, 27;

—  dĺžka: KSP I. 113; 
KSP II. 53, 44, 70, 72; 
RN 33, 34.

—  nároky: QA 56, 58;
—  osobne-sociálna po

vaha: Q A 70, 71.
Práva:
—  Cirkvi: KSP I. 91; 

RN 13; QA 8, 11, 41;
—  štátu: KSP H. 30, 33; 

RN 6, 11; QA 25, 49, 96;
—  rodiny: RN 9, 10, 11, 

28; QA 49, 136;
—  zamestnávateľov —  

zamestnancov:



KSP n . 44; Rn 1,43; 
QA 11, 23;

— osoby: KSP II. 4; 
RN 6, 19, 28, 38;
QA 49.

Princíp:
— racionálny: KSP I. 

19, 28, 98; Q A 137;
— morálny: KSP I. 2,

4, 20, 28, 98;
KSP II. 10, 16;
Q A 41, 42, 134;

— právny: KSP I. 21, 98;
— lásky: (viď »Čnosti

— láska«);
— integralistický:

KSP I. 26; KSP II. 
8, 12, 13, 79; Q A 42;

— ústrojnosti: KSP I. 
24, 27, 44; QA 91, 138;

— rovnomocnosti:
KSP I. 50, 82, 110;

— subsidiarity: RN 29, 
38; QA 80, 81, 96;

— soc.-personálny:
KSP I. 51, 66, 122.

Reforma:
— pomerov: KSP II. 4,

5, 19, 20, 47, 55, 67; 
QA 15, 16, 22, 77;

— kresť.-soc.:
K S P  n .  59, 66;
RN 13, 24; QA 33, 79, 
91, 98, 114, 137, 144, 
148;

— mravov: RN 23, 42, 
45; QA 15, 78, 99, 
128—130, 134, 137;

— majetkov:
KSP H. 57, 60.

Riadiaci princíp:

Rodina:
KSP I. 24, 25, 118; 
K SP II. 22, 44;
RN 9, 26; QA 72;

Rovnosť sociálna:
KSP I. 21, 23, 40,
59, 72;
RN 27, 21, 19, 32; 

Rozdelenie:
— majetkov: KSP 1 .112,

38, 39, 40, 41;
KSP II. 3, 4, 13, 19, 
24, 28, 38, 66;
RN 8, 35; Q A 5,
58, 61, 62, 77, 44;

— práce: KSP I. 12, 24,
44, 45, 51, 64;
QA 58, 120;

Rozvratné živly:
KSP H. 29, 68, 69; 
RN 1, 3, 30, 31, 35; 
QA 63, 131.

Sdruženia:
— náboženské:

KSP II. 70, 76, 78; 
RN 39; Q A 34, 35;

— odborové: KSP II. 44,
45, 47, 58, 70, 73,
76, 79;
RN 34, 36, 37, 40, 44; 
QA 24, 29, 30, 31, 32, 
33, 34, 35, 37, 38, 
82—88, 92, 93, 94, 
141.

— bezbožné: QA 36. 

Sloboda:
KSP I. 20, 51, 122; 
RN 28, 34, 38, 39, 42, 
45; Q A 2, 87, 88, 93,
98, 120;



Socializmus:
KSP I. 36, 83;
KSP n . 12, 20, 37,
43, 53, 60, 69, 70;
RN 3, 4, 11;
QA 2, 10, 15, 30, 44,
46, 56, 96, 99, 100, 
111, 112, 113, 114, 
116, 117, 118, 120, 
121, 122, 123, 129;

Solidarizmus:
KSP n. 46, 58, 65, 66; 
Dosl.; QA 91.

Spoločnosť:
— verejná: K SP  I. 7, 16, 

22, 92; K SP  n . 51, 52; 
RN 37; Q A 80, 91;

— súkromná: KSP 1 .16, 
22, 92; KSP II. 28; 
RN 37, 38, 41;
QA 30, 80;

Spolupráca:
— Cirkvi a štátu:

KSP I. 28, 48;

— výmenná:
KSP I. 50, 82;
K SP  H. 13, 25, 26, 
59; QA 47, 138;

— sociálna: K SP  I. 99, 
101—108; K SP  II. 4,
6, 65, 66, 69; QA 58,
59, 72, 75, 89, 102,
111, 127.

Stav:
KSP I. 64, 121.

Súťaž voľná:
K SP  I. 83; K SP  II. 
33, 52; RN 2;
QA 10, 89, 108, 110, 
135;

Sväzok právny:
K SP  I. 16, 17, 22, 23, 
94, 96.

Šetrnosť:
K SP  I. 119; K SP  n .
44, 57; RN 4, 23, 35; 
QA 62, 66, 73.

K SP  n . 3, 8, 9, 10,
11, 54, 58, 67, 72, 79;

— stavovská: R N  13,
36, 41; QA 28, 33, 70,
76, 82—S8, 96, 115;

— kapitál — práca:
K SP  I. 109;
K SP  n . 63, 64;
RN 13, 15, 36, 41; 
QA 53, 54, 57, 101;

— národov: K S P  I. 108; 
K SP  n . 79;
QA 90, 148.

Spravodlivosť:
—  zákonná: K SP  I. 95;
— rozdeľovacia: K S P  I. 

98; RN  27;

Štát:
K SP  I. 2, 25, 88, 92; 
K SP  H. 22, 29, 30,
56, 79;
RN 22; QA 79, 109, 

Štrajk :
K SP  II. 44; RN 30; 
QA 95.

Štúdium sociálne:
K SP  I. 5, 30;
K SP  H. 48, 49, 53,
57, 60, 61, 62;
RN 1, 41;
QA 7, 8, 19, 20, 28,
48, 90, 97, 144;

t



Technický pokrok:
KSP I. 14, 80, 109, 
120; K SP n .  27, 29,
30, 32, 33, 36, 56, 69; 
RN 1;

Trh:
— tovarov: KSP I. 42, 

61 n; KSP H. 13;
— práce: K SP  H. 51; 

Q A 84;
Triedny boj:

KSP I. 112, 83, 48; 
RN 15;
QA 3, 7, 82, 84, 89, 
113, 115, 118;

Účasť na zisku:
K SP  I. 109 n, 114 n; 
K SP  n . 3, 13, 31, 46,
51, 53;
QA 57, 58, 66;

Úroky:
K SP  I. 79, 80;
KSP II. 25, 26, 29,
31, 51, 52, 64.

Ú šera:
KSP II. 51; RN 2, 17;

XJéivanie (majetku):
KSP IL 17;
RN 5, 8, 19;
QA 47, 137.

Vládca:
K SP  I. 88; RN 13, 28, 
45; Q A 25, 26, 74.

Vlastenectvo:
RN 35.

Vlastníctvo:
— dôkazy: K SP I. 41;

K S P  n .  24;
RN 4, 5, 7, 9;

— subjekt: KSP II. 22, 
24, 43, 63; RN 19, 35; 
QA 44, 45;

— základné: KSP I. 33,
38, 39, 41, 43, 47, 48,
51, 53, 71;
KSP II. 4, 17, 52, 57, 
63; RN 5, 6;

— tovarov: KSP I. 33,
39, 42, 43; KSP II. 4;

— nadobúdanie: KSP I. 
37; KSP n . 30;
RN 8, 35; QA 52, 137;

— spoločné: KSP II. 21, 
22, 24, 38, 43;
RN 3, 7, 12;
QA 113, 114;

— pôvodné určenie:
KSP II. 21, 22, 24, 61, 
60; RN 7; QA 57.

— pers.-soc. povaha: 
K SP I. 36, 37, 42, 43, 
47; QA 45, 46, 49, 
111;

— štátne: QA 115;
— vec — právo: KSP I.

32, 43, 47, 51;
— hranice: KSP I. 27,

38, 40, 45, 48, 51, 57, 
112;
K SP II. 63, 64;
QA 47, 49.

Výmena:

KSP I. 42, 45, 46, 49,
58, 61 n, 71 n, 90. 
KSP n . 20, 22, 33,
52, 65.

Výchova:

K S P  n . 86;
QA 123, 144, 147.



Výroba:
KSP I. 41, 42, 45, 51, 
90;
KSP n . 3, 23, 33, 38; 
QA 85, 86, 120, 133, 
137.

Výrobné sväzy:
KSP I. 45, 46, 48, 63, 
65, 84 n.

Zákon:
— boží: K SP  n . 17;

RN 8; QA 145;
— prirodzený: K SP  II. 

24;

RN 8, 35, 38;
Q A 49, 145;

— občiansky: KSP I.
97*
KSP n. 28, 30, 44, 47,
49, 51, 58;
RN 8, 28, 35, 38;
Q A 21, 27, 35;

— cirkevný: KSP I. 91; 
KSP n . 29, 51, 52, 79;

— hospodársky: KSP I. 
8, 9, 70; QA 42.

Zisk: (viď »TJčasť na 
zisku«).
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