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Sociální impuls křesťanství dnes
Ivan O. Štampach


1. Zdroje

   Institucionalizované křesťanství ovlivňovalo sociální skutečnost nejednoznačně. Má ve svých kořenech silný sociálně kritický a sociálně kreativní náboj, ale již v jeho raných dějinách došlo ke zlomu. Roku 313 římský císař Konstantin Milánským ediktem vyhlásil toleranci do té doby víceméně skrytého, a občas i pronásledovaného křesťanství. Tolerance se brzy změnila v preferenci. Církev se stává do značné míry nástrojem státní politiky a brzy, již v dalším století je (vedle nevlídně tolerovaného judaismu) jedinou uznávanou náboženskou institucí Římské říše. V té době církevní autority pokládaly za svou povinnost pozdně otrokářský a raně feudální stát posvěcovat a podporovat. Kanalizovaly přirozenou touhu lidí po spravedlivějším uspořádání společnosti do záhrobního očekávání a tím pacifikovaly jakýkoli odpor. Vybraly, a v celku biblických textů neúměrně zdůraznily myšlenku apoštola Pavla, že každá vrchnost je od Boha (Řím 13, 1-7). Na ostrou sociální kritiku vyslovovanou starozákonními proroky i novozákonními autory jakoby zapomněly. Jen občas, spíš výjimečně, si církev vzpomene na své kořeny. Probleskne v ní to, že začala jako hnutí dobového (můžeme-li to tak přirovnat k pozdější době) proletariátu. Cařihradský patriarcha Jan Zlatoústý (cca 347 – 407) se nebál kritizovat mocné své doby a čerpat z takových myšlenek Nového zákona, jako jsou Mariina slova o Bohu v chvalozpěvu (zvaném podle latinské verze Magnificat) v Lukášově evangeliu: … vladaře svrhl s trůnu a ponížené povýšil, hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté poslal pryč s prázdnou (Lk 1, 52,53).

   Náboj sociální kritiky i kompromis s utlačujícími mocnostmi světa si nese křesťanství  staletími. Od 19. století, s mohutným nástupem industrializace došlo k vykořenění velké části obyvatelstva, k jeho faktickému znevolnění zamaskovanému ideologií občanských svobod. Dosavadní řemeslníci a sedláci se proletarizují. Systém jim umožňuje přežití, aby mohli produkovat dál, jejich práce však není kompenzována v plné hodnotě toho, co do produktu vložila a člověk je tak zbavován vnějších atributů lidské důstojnosti. Tato situace probudí svědomí dotud dřímajících křesťanů. Z jejich prostředí vzniknou zpočátku utopické sny o sociální spravedlnosti. Aktuální sociální situace sama i cesty dostatečně radikální reformy však vyžadují důkladnou analýzu a pečlivé propracování politické strategie. V tom přinesl významné podněty především dnes znovu objevovaný Karel Marx (1818 – 1883). Jím rozpoutané socialistické hnutí hledalo dál orientaci. Významně přispělo k rozvoji lidských práv a občanských svobod. Socialistické strany tvořivě a svobodně navazující na marxovské impulsy prosadily nejen osmihodinovou pracovní dobu, právo na odborové sdružování, právo na stávku, povinnost zaměstnavatele pečovat o zdraví pracovníků, ale i všeobecné volební právo nebo rovnost mužů a žen před zákonem. Spojitost obou oblastí vyjadřuje často citovaná věta připisovaná T. G. Masarykovi, že bez socialismu není možná skutečná demokracie. Došlo však, jak víme, i k tragické autoritářské deviaci hnutí, zapomínalo se, že socialismus je rozšířením demokracie občanské do oblasti sociální. 


2. Katolické impulsy

   Na konci 19. století se znovu probouzí sociální svědomí křesťanů, kteří se mezitím historicky rozešli do různých vyznání. Celou polovinu křesťanstva, což dnes činí asi miliardu lidí, seskupuje jediná (vevnitř členitá) církev římskokatolická. Obrovitost této instituce by mohla signalizovat, že je nepružná, že žije spíše v minulosti a není v stavu odpovídat na požadavky doby. Do značné míry je to pravda. Přesto v ní v překvapivě od devadesátých let 19. století vyvstává silné sociálně etické hnutí. Na iniciativu humanisticky angažovaných křesťanů „v terénu“ museli odpovědět i nejvyšší představitelé této církve. Rokem 1891, nejprve značně rozpačitě, začíná série papežských sociálních encyklik. Papež Lev XIII. (pontifikát 1878 – 1903) ji zahájil textem zvaným tradičně podle prvních latinských slov textu Rerum novarum.  Papež výslovně považuje dělnickou otázku za naléhavou. Říká otevřeně, že výroba a obchod se soustředily v rukou snad jen několika lidí, takže malá hrstka boháčů vložila téměř otrocké jho na nesmírné množství proletářů (čl. 2) Zároveň se však vyslovuje, že socialismus problémy dělníků neřeší (titul druhé kapitoly encykliky). Naléhá na stát, aby zavedl sociální zákonodárství a na svépomocné organizace, aby pečovaly o ty, které bezohlednost trhu zbavila všeho. Lze říci, že z tohoto podnětu vznikly politické strany označující se např. jako křesťansko-sociální. Je však třeba také říct, že často nešly dál, často nesledovaly skutečnou situaci proletariátu a nedůvěřovaly možnostem reformy. Po různých transformacích se nejčastěji přidržely programu, které český autor ironizuje jako mírný pokrok v mezích zákona. 

   Někteří z dalších papežů jsou až překvapivě radikální a jdou v jednoznačné a výslovné kritice kapitalismu mnohem dále, než křesťanští sociálové a křesťanští demokraté téže doby. K počinu Lva XIII. se vrací papež meziválečného období Pius XI. (1922 – 1939) encyklikou Quadragesimo anno vydanou r. 1931 na připomenutí čtyřiceti let od Rerum novarum. Konstatuje, co se změnilo a ukazuje, že mnohé je ještě neřešeno. Jde mnohem hlouběji ke kořenům, než jeho předchůdce. Ve III. kapitole výslovně stanovuje jako cíl odproletarizování proletariátu. Ve shodě s Marxovou teorií nadhodnoty píše, že veškeré výtěžky výroby, veškerý výnos si kapitál uchvacoval pro sebe a dělníkům ponechával sotva tolik, kolik stačilo k zotavení a obnovení jejich pracovní síly (čl. 54). Odmítá liberální teorii, podle které jde o jakýsi ekonomický zákon, proti kterému nelze vůbec nic dělat. Významným posunem proti minulosti je popření absolutního nároku na soukromé vlastnictví výrobních prostředků, jež papež sice neodmítá, ale relativizuje.  Soukromé vlastnictví má sociální souvislosti a politika by to měla vyjadřovat. Autor encykliky nenavrhuje, a jistě to od něj neočekáváme, socialistické řešení. Neskrývá se však v klerikální ulitě a nebojí se výslovně navrhovat a vykreslovat možný nový společenský řád (podle názvu 5. kapitoly encykliky). Lze shrnout, že přichází s náznaky programu demokratického korporativismu, jehož prvky akceptovaly a do svých programů zařadily pak spíše některé sociálně demokratické, než křesťanskodemokratické strany (např. ve Švédsku a v Rakousku).

   Odtud vede přes další zastávky, které zde nemůžeme v detailech uvádět, cesta k bezprostřednímu předchůdci nynějšího papeže, k Janu Pavlu II. (1978 – 2005). Tento muž byl pokládán za konzervativního. Platilo to pro některé oblasti života, např. morálka partnerského života, jíž prosazoval, byla v rozporu s názory světských odborníků i teologů, a praxe ji nepřijala. Nemělo by nám to zastřít Jana Pavla II. jako podporovatele a inspirátora zápasu o občanskou svobodu proti diktátorským režimům a také jako církevního činitele, který šel ze všech dosavadních papežů nejdál vstříc jiným náboženstvím.

   Hvězdným textem Jana Pavla II. je sociální encyklika Laborem exercens (1981). Vychází z pečlivě propracované filosofie a theologie člověka jako homo faber ve smyslu filosofických analýz Maxe Schelera, i když ten není v textu nikde zmiňován.   Práce naplňuje lidský život a odlišuje člověka od jiných tvorů. O práci říká, že to je dobro člověka, dobro jeho lidství – neboť prací člověk nejen přetváří přírodu a přizpůsobuje ji svým potřebám, ale také uskutečňuje sebe jako člověka, a jistým způsobem se tak dokonce "stává víc člověkem" (čl. 9). Autor se nebojí důkladně probrat konflikt práce a kapitálu v moderní společnosti a jednoznačně se vyjadřuje pro prvenství práce nad kapitálem. Podle této zásady je práce vždycky prvořadou účinnou příčinou, kdežto kapitál jako souhrn výrobních prostředků je pouze nástrojem: příčinou nástrojovou (čl. 12). Je tomu tak proto, že kapitál (přírodní zdroje a pracovní prostředky) jsou plodem historického dědictví lidské práce (čl. 12). Kapitál povstal z práce a nese na sobě známku lidské práce. Hospodářsko-sociální práce industrializované společnosti oddělila práci od kapitálu a postavila je proti sobě. Tento konflikt je třeba překonat tak, aby bylo důsledně uznáno prvenství osoby před věcí, práce člověka před kapitálem jakožto souhrnem výrobních prostředků (č. 13).
   Jaké alternativní uspořádání práce a kapitálu papež navrhuje? V čl. 14 nabízí překvapující varianty. Především říká, že je nadále nepřijatelné stanovisko "tvrdého" kapitalismu, který hájí výlučně právo na soukromé vlastnictví výrobních prostředků jako nedotknutelné "dogma" hospodářského života. Papež pokládal za potřebné věnovat pozornost návrhům, které hovoří o společném vlastnictví výrobních prostředků, o účasti pracujících na správě nebo na ziscích podniků, o finanční spoluúčasti na podnikání apod. Navíc se dočítáme, že stanovisko "tvrdého" kapitalismu … vyžaduje revizi, aby se uskutečnila reforma z hlediska práv člověka, chápaných v nejširším smyslu a spojených s jeho prací. 

3. Protestantský impuls
   Druhou polovinu dnešního křesťanstva tvoří především církve pravoslavné a církve navazující na světovou reformaci. Jednu jejich větev tvoří církve, které se přímo označují jako reformované. Pro nás jsou zajímavé i tím, že druhá nejpočetnější církev v Česku, Církev českobratrská evangelická, navazuje sice teoreticky na různé konfese, včetně české husitské a bratrské tradice, ale prakticky reprezentuje právě reformované vyznání (označované někdy nepřesně jako kalvinistické). 24. generální shromáždění Světové aliance reformovaných církví v Akkře (Ghana) v červenci a srpnu 2004 zformulovalo k sociální tematice odvážný dokument. Východiskem úvah v této situaci je popis situace. Uvádějí, že roční příjem nejbohatšího jednoho procenta odpovídá nejchudším 57%; 24000 lidí denně umírá na následky chudoby a podvýživy. Dluhy chudých zemí dále rostou, ačkoli jejich původní kredity byly mnohokrát zaplaceny. Války, které jsou vedeny o suroviny, vyžadují životy milionů; další miliony umírají na zbytečné nemoci. Globální pandemie HIV/AIDS zasahuje do života ve všech částech světa a postihuje především nejchudší, když nejsou k dostání obecně použitelné léky (čl. 7). Kritizují ideologické teze obhájců kapitálu aniž by nabízeli jednoduché odpovědi. Jejich motivace není primárně politická. Vyslovili obavu, že integrita víry je v sázce, jestliže křesťané mlčí nebo odmítají jednat tváří v tvář neoliberální ekonomické globalizaci. Proto výslovně odmítají globální neoliberální kapitalismus. Poukazují na jeho důsledky, jako neregulované hromadění bohatství a neomezený růst, který již stál miliony životů lidí a zničil mnoho z Božího stvoření. Nemohou předložit politický program, to přenechávají politickým stranám a občanským iniciativám. Nezastavují se však u prorocké kritiky a navrhují řešení: Věříme, že každé hospodářství domácnosti života, darované Boží smlouvou k zachování života, je odpovědné Bohu. Věříme, že hospodářství je zde k tomu, aby sloužilo důstojnosti a blahu lidí ve společenství, v rámci udržitelnosti stvoření. Věříme, že lidé jsou voláni, aby se rozhodli pro Boha proti mamonu (čl. 22 citace z nepublikovaného překladu dokumentu pořízeného manžely Milanem a Janou Opočenskými).

4) Výhledy
   Křesťanství, je-li věrné svým kořenům, nemůže odkazovat jen k záhrobnímu řešení životních potíží a odvádět nás od odpovědnosti za věci veřejné. Naděje, k níž se hlásí, jde sice za hranice tohoto času, řečeno biblicky, Boží království není z tohoto světa, je však pro tento svět. Dokud žijeme, realizuje se v něm naší dějinnou aktivitou a proto lidsky nedokonale. Křesťanství rovněž nemůže posvěcovat společenské vztahy a systémy potlačující lidský potenciál, systémy převážně represivní, vrchnostenské, autoritářské, prostě nepřátelské člověku. Křesťanství je humanistické. Jeho humanismus je zakotven v Bohu a nepotřebuje člověka kvůli Bohu ponižovat. Proto je v radikální opozici k tyranským a  despotickým systémům. Pro naše dny to znamená především opozici vůči diktatuře kapitálu imitující demokracii. Křesťanství stojí na straně těch, kdo nominální občanská práva proměňují v práva reálně uskutečnitelná tím, že občanskou svobodu doplňují sociální spravedlností a solidaritou. Proto mohou křesťané připojit svou motivaci k motivaci těch, kdo vycházejí z jiných náboženských podnětů, např. z judaismu, i k nenáboženským humanistům. Jejich společný úkol se odehrává v sekulární společnosti a sekulárními prostředky. Proto si lidé různého přesvědčení při společném úsilí nepřekážejí. Přínos křesťanů mimokřesťanským partnerům nebude v tom, že by je přetahovali na svou stranu, ani v tom, že by prosazovali ideologické, ekonomické a mocenské zájmy církevních institucí. V patřičně pochopeném křesťanství jsou církve prostředky, ne cíly. Jsou ve službě Božímu dílu. Vyjádřil to katolický teolog, dominikán Yves Congar (1904 – 1995) v přelomovém spisu věnovaném teologické interpretaci církve pod názvem Za církev sloužící a chudou (Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1995). Jejich přínos může být spíše ve větší odvaze, v radikalitě demokratického a sociálního postoje.

