JE LIDSKÁ POVAHA
John
Molyneux

PŘEKÁŽKOU
SOCIALISMU?
Brožura Socialistické Solidarity

Je lidská povaha překážkou socialismu?

Obsah:
Argumenty proti socialismu

4

Člověk se mění

5

Jaká je lidská přirozenost?

8

Lidská povaha a kapitalismus

11

Lidská povaha a socialismus

14

Je lidská povaha překážkou socialismu?
1

Argumenty proti socialismu
„Socialismus je dobrá myšlenka, ale nemůže fungovat. Nemůžete změnit lidskou
povahu.“ Tak zní nejběžnější a nejvlivnější argument, který se staví proti socialismu. Je
to první argument, se kterým se setkáme v tovární hale, ve škole nebo v hospodě. Je to
argument, který používají politici a intelektuálové.
Tento argument ale mnozí lidé akceptují. Jistě si také přejí lepší společnost, ale nevěří
v možnost její existence.
Tvrzení o nezměnitelnosti lidské povahy se velice dobře hodí také lidem, kteří jsou proti
socialismu. Je krátké, jasné a nepotřebuje žádná další vysvětlení. Kromě něj slyšíme
často další podobné myšlenky typu: „vždycky musejí být někteří lidé na vedoucích
místech“, „člověk je od přírody sobecký“, „někteří lidé budou vždycky chtít více než
ostatní“, nebo „revoluce končí vždy špatně a vedou k tyranii“.
Argument o „špatnosti“ lidské povahy se opírá o starou křesťanskou myšlenku, podle
které neseme všichni dědičný hřích. To platí pro všechny generace počínaje Adamem
a Evou v rajské zahradě. Tvrzení, že v lidské povaze je jakási základní chyba, která
znemožňuje opravdovou rovnost a spolupráci mezi lidmi, se jeví jako dokonalé vysvětlení
pro mnohé zlo ve světě - jako je např. sexismus, rasismus apod.
Jisté politické jevy jako degenerace ruské revoluce, která vedla ke stalinistické
diktatuře, a očividné ztroskotání socialismu ve východní Evropě a Číně jsou připisovány
právě lidské povaze.
Není asi nikdo, kdo by nepřišel do styku s lidmi, kteří se bezohledně snaží získat
pro sebe výhody, kdo by nebyl oklamán přáteli a zklamán sobectvím a nezájmem
ostatních. Takové zkušenosti přispívají k tomu, že se argument o lidské povaze zdá být
neporazitelným. Přesto uvidíme, proč je zcela falešný.
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Člověk se mění
Proč lidé tvrdí, že lidská povaha navěky znemožňuje existenci socialismu? Prohlašují,
že existuje celá řada vlastností, chování a základních citů, které jsou více či méně všem
společné a které jsou v rozporu s cílem beztřídní společnosti, založené na společném
vlastnictví a kolektivní kontrole. Především zdůrazňují, že většina lidí je od přírody
hamižná a lakomá, a proto chce více majetku a moci nad ostatními. Ale při hlubším
pohledu na to, jak se chovají lidé v dnešní společnosti, poznáme, že tomu tak není.
Samozřejmě najdeme celou řadu příkladů hamižnosti a lakoty. Stačí se podívat na
Konzervativce (nebo na českou ODS – pozn. redakce)nebo ostatní parlamentní strany.
Přesto existuje stejný počet příkladů sebeobětování, statečnosti a starostlivosti.
Lidé obětují vlastní životy, aby ostatním pomohli z nouze. Nelson Mandela strávil pro
věc, ve kterou věřil, dvacet sedm let ve vězení. Studenti a dělníci vytrvali v roce 1989 na
náměstí Nebeského klidu v Pekingu, přestože na ně vojáci stříleli z tanků.
Stejně tak najdeme i příklady v každodenním životě - rodiče, kteří se celý život starají
o své invalidní děti, lidé, kteří pracují ve zdravotnictví, školství a v oblasti sociální péče,
ačkoli by na administrativních místech nebo v továrnách vydělávali několikrát více.
Asi by nikdo nespočítal, kolik peněz se vybralo na různé sbírky obětem záplav či válek,
postiženým hladomorem nebo nemocným, kteří vyžadují nákladnější péči. Pokud jde
o to, jak pomoci bezdomovcům, důchodcům, chudým a nemocným, jsou lidé většinou
velkorysí a obětaví.
Dokonce i když vlády plánují zločinecké války, uvědomují si, že pokud chtějí získat
veřejnou podporu, musí své záměry odít do lidskoprávního hávu. Britská vláda
ospravedlňovala svůj vstup do první světové války tvrzením, že chrání malou, chudou
Belgii. Stejně byla údajná ochrana kosovských Albánců použita jako omluva války NATO,
vedené kvůli získání strategické pozice v jihovýchodní Evropě.
Tyto příklady nemají dokázat, že lidská povaha je od přírody dobrá. Poukazují ale na
směšnost tvrzení, že ziskuchtivost a sobectví jsou člověku vrozené.
Ve skutečnosti není člověk od přírody dobrý ani špatný, ale je jednou lakomý a jednou
velkorysý, zbabělý nebo statečný, vlezlý nebo zdrženlivý.
Jsou lidé, kteří obětují vše rodině, ale pro sousedy nehnou ani prstem. Jsou jiní, kteří
vydávají značné sumy na dobročinné účely, ale šetří na vlastních dětech. Někteří lidé
věnují veškerou svou pozornost zvířatům, zatímco o lidi nejeví zájem, u jiných je to právě
naopak.
To vše závisí na okolnostech. Závisí to např. na tom, zda se člověk cítí zranitelným a
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ohroženým nebo silným a sebejistým, či na tom, co má konkrétní okolnost společného
s životním postojem, se kterým ten či onen člověk vyrůstal a který si v průběhu života
vytvořil. Krátce řečeno: lidé se mění podle toho, jak se mění jejich životní podmínky a
zkušenosti.
Pokud toto platí pro jedince, tím spíše totéž platí pro společnost a sociální třídy, jak
nám ukazují dějiny. Stačí, když vezmeme jako příklad ruskou revoluci, jejíž následky
mají sloužit jako důkaz nezměnitelnosti lidské povahy, která ale ve skutečnosti dokazuje
pravý opak.
Po staletí trpěl ruský národ pod útlakem carské vlády. Rusko bylo zemí hluboké
nevzdělanosti, pověrčivosti, zaostalých názorů na ženy a fanatického antisemitismu.
Nezúčastněnému pozorovateli se to jevilo jako něco v hloubi duše ruského člověka,
co ho vede k tomu, aby se se vším smířil (naprostý opak třeba svobodomyslného
Středoevropana).
Posléze však titíž ruští lidé povstali v roce 1905, a ještě silněji roku 1917, proti carismu:
stávkovali, demonstrovali, povstali k odporu, bojovali. Výsledkem byla revoluce, kterou
řadíme k nejzásadnějším v novodobých dějinách.
Tato revoluce byla pokusem převrátit celý svět naruby. Továrny přešly do kolektivního
vlastnictví, byla rozdělena půda rolníkům a Rusko se vymanilo z imperialistické války.
Revoluce zaručila národnostním menšinám právo na sebeurčení až k samostatnosti,
zavedla úplnou rovnoprávnost žen, zvolila Žida (Lva Trockého) předsedou hlavního
sovětu dělnictva a postavila ho do čela revoluční armády. Pro našeho pozorovatele se
to jevilo tak, že v ruské povaze hoří revoluční zápal, tedy opět něco zcela jiného než u
umírněného Středoevropana.
Ve 20. a 30. letech byla revoluce zničena stalinskou byrokracií, která odsoudila miliony
dělníků a rolníků k smrti hladem a ještě více milionů zahnala do gulagů. Náš znalec
ruského charakteru toto považuje za potvrzení vrozené potřeby Rusů pro život v tyranii.
Ve skutečnosti se ale zásadně změnila povaha ruských občanů - jejich kolektivní pocit,
psychologie chování - následkem změněných materiálních podmínek.
Dlouhá doba carské vlády a s ní spojená psychologie poroby se zakládala na extrémní
zaostalosti ruského hospodářství. Pád carismu a vypuknutí revolučního nadšení
koresponduje se způsobem, jímž se v Rusku vyvíjel kapitalismus. Slabá třída kapitalistů
byla konfrontována se silnou třídou dělníků, které se podařilo na svou získat podporu
rolníků.
Ztroskotání revoluce a následný stalinismus, očividný návrat k lhostejnosti, rezignace
a podrobenost byly důsledkem izolace, kvůli které se revoluce nemohla rozšířit, a
praktického zničení dělnické třídy v hrůzné občanské válce v letech 1918-1921.
Rozdílné podmínky utvářely různé povahy. To, co je zřejmé při bližším pohledu na
těchto dvacet let ruských dějin, se ještě jasněji ukazuje na celosvětových dějinách.
Způsob chování, který je určitou společností v určité době považován za přirozený a
nezměnitelný, je v jiných společnostech a dobách považován za naprosto nepřirozený.
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Převážná většina Angličanů v 17. století považovala zotročení lidí černé pleti za
přirozenou věc, zakládající se na údajné vrozené méněcennosti černochů. Přesto
již kolem poloviny 19. století bylo otroctví Angličany považováno za porušení lidské
přirozenosti. Ve Spojených státech se tyto dva názory na důstojnost a práva černochů
střetávaly, na severu převažoval názor jeden, na jihu názor druhý. Oba názory spolu
zápasily.
Pro americké Indiány bylo vlastnictví půdy nepřirozené, pro majitele půdy, velkostatkáře
18. století, představovalo základní lidské právo. Antičtí Řekové chápali homosexualitu
jako nejvyšší formu lásky, Angličané viktoriánské doby jako tu nejnižší. Pro tradičního
hinduistu bylo po staletí normální, že mu jeho rodina určuje životního partnera, většině
lidí na Západě se to jeví jako nepřirozené. Změň sociální podmínky a změníš tím i
lidskou přirozenost.
Lze uvádět další a další příklady. Všechny svědčí o nekonečných proměnách lidského
postoje k morálce a chování. Dokazují důležitou úlohu, kterou hraje kultura, která je
ovšem sociálně konstruovaná a nikoli geneticky dědičná, úlohu spočívající ve formování
lidského života.
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Jaká je lidská přirozenost?
Lidé se sice s odlišnými podmínkami mění, to ovšem neznamená, že něco jako lidská
přirozenost vůbec neexistuje. Socialisté se k tomuto tvrzení často přiklání - je to rychlá
cesta jak se vypořádat s protisocialistickým argumentem. Pokud ale nebudeme brát na
vědomí existenci lidské přirozenosti, brzy se dostaneme do vážných problémů.
Popření existence jakékoliv lidské přirozenosti může vést k tvrzení, že lidé jsou zcela
manipulovatelní. Totalitní režim, který zcela ovládá výchovu dětí, by pak mohl vytvářet
lidi, jaké chce, a znemožňovat tak jakýkoliv případný odpor. Existuje však dostatek
důkazů, že tomu tak není. Ani v Hitlerově Německu, ani v Rusku v době Stalina, za
těchto dvou nejtotalitnějších režimů, jaké kdy existovaly, nebyli vládci schopni potlačit
odpor a veškeré myšlení. Dokonce v koncentračních táborech se lidé bouřili a bojovali.
Vždy existuje hranice snesitelnosti státního vymývání mozků. Tato hranice je dosažena
tehdy, když se státní útlak stává protikladem základních lidských potřeb.
Tvářit se, že není nic takového jako lidská přirozenost, by také umožnilo dojít k názoru,
že neexistují žádné společné lidské charakterové vlastnosti, které nás oddělují od
ostatních živočichů. Tak tomu přirozeně není. Pokud by tomu tak bylo, nedalo by se
mluvit o lidstvu nebo o lidských dějinách.
Jaká je tedy skutečně lidská přirozenost? Musíme začít u biologie. Je zřejmé, že lidé
jsou zvláštním biologickým druhem, který má zcela ojedinělé vlastnosti.
Samozřejmě není ani tato biologická přirozenost zcela pevně určena a nemusí trvat
stále. Časová období evoluce však postupují extrémně pomalu a v souvislosti se zcela
jinými zákony než období dějinná. Lidské bytosti se dnes biologicky zásadně neliší
od těch před 10 000 nebo dokonce před 20 000 lety. Zabýváme-li se otázkou, zda je
socialismus možný, lze pokládat fyziologickou přirozenost člověka za neměnnou.
Tato fyziologická přirozenost vybavila člověka jistými základními potřebami a
schopnostmi, které jsou východiskem lidské přirozenosti. Mezi ty nejzákladnějšími
potřeby patří vzduch, potrava, voda, následuje oblečení poskytující ochranu a teplo.
Nedá se popřít potřeba spánku a jakési formy rodičovství (protože lidé na rozdíl od zvířat
potřebují více let, než získají minimální soběstačnost), potřeba sexu atd.
Schopnosti jsou představovány pěti smysly, velkým mozkem, schopností vzpřímené
chůze, rukama umožňujícíma přesnou manuální práci, hlasivkami umožňujícími řeč atd.
Teď by bylo možné namítnout, že těmito schopnosti nedisponují všichni: někteří jsou od
narození slepí, jiní němí nebo jinak postižení - to jsou ale specifické výjimky.
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Tyto obecné potřeby a schopnosti, které měli všichni lidé ve všech společnostech
po dobu posledních 20-30 000 let, položily základní kámen lidské přirozenosti. To, co
odlišuje lidi od ostatních tvorů, je zcela zvláštní způsob, jímž jsou schopnosti využity k
uspokojení potřeb. Lidé uspokojují své potřeby tím, že spolupracují, aby systematicky
vyráběli prostředky, které je udrží při životě.
Jistěže v jistém slova smyslu pracují také zvířata: veverky sbírají ořechy, lvi loví, bobři
budují hráze, ptáci staví hnízda, termiti vytvářejí termitiště. Je známo, že některé opice
používají jako nástrojů holí atd. Lidská práce se však postupně vyvíjela jakožto cosi
ještě pokročilejšího. Systematická a vědomá výroba nástrojů - známých jako výrobní
prostředky - výrazně zvýšila pracovní výkonnost jednotlivce neboli produktivitu práce.
Zatímco práce zvířat zůstala převážně instinktivní, lidská práce je naučená a rozvíjela
se zpočátku pomalu a později se stále narůstajícím tempem. Zvířecí práce okolí nemění,
anebo jen mírně a v omezené míře, lidská práce okolí přetváří stále a cíleně.
Také společenský ráz práce má klíčový význam. Byl to řecký filosof Aristoteles, kdo
nazval člověka společenskou bytostí. A vskutku, lidé žili vždy ve skupinách, nikdy
jako izolovaní jedinci. Stejně tak lidská práce je už od dávných dob prací přirozeně
společenskou a kooperativní. Když kupříkladu lidé doby kamenné lovili divokou zvěř,
činili tak společně jako skupina nebo tlupa.
S největší pravděpodobností to byla právě tato spolupráce, která vedla k vývoji další
základní vlastnosti lidské přirozenosti, k vývoji řeči.
Nyní můžeme charakterizovat základní rysy lidské povahy. Lidé jsou biologickým
druhem s určitými společnými potřebami, které jsou uspokojovány společenskou
spoluprací, což vede k vývoji řeči, společenského vědomí a kultury.
Důležitým bodem této definice lidské přirozenosti je, že stejně jako vykazuje jistou
kontinuitu, obsahuje také dynamický prvek ve formě společenské práce.
Tím, že lidé mění své okolí, proměňují sebe samé a své vztahy k ostatním. Své
vlastnosti používají k uspokojení vlastních potřeb, čímž zároveň stupňují a rozvíjejí svoje
schopnosti. „S jídlem roste chuť,“ jak říkal Marx.
S tím, jak jsou uspokojovány určité potřeby, narůstají a vznikají nové. Potřeba potravy
jako takové se mění v potřebu potravy určité kvality.
Se způsobem výroby se mění také organizace společnosti. Stejně jako se vyvíjíme
ze sběračů a lovců k zemědělcům, k pracujícím v manufakturách a průmyslu, tak se
vyvíjíme od kočovných nomádů k obyvatelům osad a měst a k moderním národům. V
průběhu tohoto vývoje se radikálně změnily lidské postoje a chování. Jak psal již Marx
v Komunistickém manifestu: „Je snad zapotřebí zvláštního důvtipu, abychom pochopili,
že s životními poměry lidí, s jejich společenskými vztahy, s jejich společenským bytím se
mění i jejich představy, názory a pojmy, zkrátka jejich vědomí?“
Není pravda, že se lidská povaha nemůže změnit. Schopnost měnit se a vyvíjet se
je základní součástí lidské přirozenosti. Je to dokonce jeden z klíčových prvků, který
odlišuje lidi od zvířat.
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Vypadá-li lidská přirozenost tak, jak jsme ji popsali, je tedy v zásadě dobrá nebo špatná?
Odpověď zní: ani to, ani ono. Za „dobré“ považujeme něco, co lidské bytosti slouží tím,
že to uspokojuje její potřeby a podporuje její vývoj. Výrazem „špatný“ označujeme něco,
co se lidské bytosti příčí, neboť to nemůže naplnit její potřeby a jejímu vývoji tím brání.
To je také příčinou, že co lidé považují za špatné nebo dobré, se v různých historických
etapách liší. S měnícími podmínkami se mění i lidské potřeby a také jejich morálka.
To platí nejen pro různá časová období, ale i pro různé společenské třídy. Tím, že se
zásadně liší jejich životní podmínky a jejich zájmy stojí v protikladu, vyvíjejí se i odlišné
morální předpoklady.
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4

Lidská povaha a kapitalismus
Tak jako se vše mění, mění se neustále i ekonomický systém kapitalismu. Dnešní
kapitalismus se liší od toho za časů Karla Marxe a královny Viktorie. Když psal Marx
roku 1848 Komunistický manifest, prosadil se kapitalismus jen v části západní Evropy
a v Anglii. Dnes ovládá celý svět. V době kolem roku 1848 byly hlavním činitelem
kapitalistické produkce jen velmi malé továrny, které vlastnili jedinci či jednotlivé rodiny.
Dnes je kapitalismus ovládán obrovskými nadnárodními koncerny, jako je Ford, CocaCola či Microsoft.
V roce 1844, kdy psal Bedřich Engels Situaci dělnické třídy v Anglii, pracovali dělníci,
včetně dětí, v Manchestru dvanáct až čtrnáct hodin denně za pár halířů a žili v ubohých
chýších, které vypadaly spíše jako obyčejné díry v zemi. Dnes se osud dělníků v
Manchesteru radikálně zlepšil. Stejně špatné, nebo ještě horší podmínky nalezneme ale
v Kalkatě, Káhiře nebo Riu de Janeiru.
Když vynecháme tyto a mnohé další změny, kterých kapitalismus od svého vzniku
dosáhl, stále existují určité základní rysy, jež tento systém charakterizují. Nejdůležitější
z nich jsou následující:
1. Rozhodující prostředky výroby (továrny, stroje, půda, doprava) jsou vlastněny a
kontrolovány malou menšinou obyvatelstva - kapitalisty.
2. Velké většině lidí je vlastnictví výrobních prostředků a jejich kontrola odepřena.
Ti jsou tedy, aby přežili, nuceni prodávat svou schopnost pracovat, tzn. pracovní sílu,
kapitalistům. Právě oni určují i podmínky práce obyčejných lidí, což se řídí především
snahou dosáhnout co největších zisků.
3. Výrobní prostředky jsou rozděleny mezi různé kapitalisty (jednotlivce, skupiny či celé
státy), jež si navzájem konkurují. Neustálý boj o zisk je nutí vykořisťovat dělníky, jak jen
to je možné.
Zastánci kapitalistického systému stále opakují, že to vše odpovídá lidské přirozenosti.
V tomto argumentu je zrnko pravdy. Když kapitalismus vznikal, zajistil skutečně větší
možnosti uspokojení lidských potřeb - potravy, ošacení a ochrany, než to dokázal jemu
předcházející feudalismus. Vše ostatní je naprostý nesmysl.
Především je absurdní tvrdit, že chování lidí v kapitalismu (konkurence, sobectví,
hamižnost) je přirozené a instinktivní, uvědomíme-li si, že lidstvo dosáhlo stadia
kapitalismu až dva milióny let po svém vzniku. Všeobecný obchod ani prodej a koupě
pracovní síly se neobjevují nikde v přírodním světě ani v předchozích etapách lidského
vývoje.
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Historie nám přesně naopak ukazuje, že k tomu, aby lidé začali prodávat vlastní
pracovní sílu, musí být donuceni tím, že jsou zbaveni možnosti pracovat pro svou vlastní
potřebu. V Británii se toho např. dosáhlo v 15. - 19. století oplocením půdy.
Nástup třídy, která vlastnila tolik, že mohla investovat do průmyslu a kupovat značné
množství pracovní síly, znamenal brutální přechod, jejž Marx nazval původní akumulací
kapitálu. To znamenalo zotročení milionů Afričanů, jejich převoz do Ameriky, vyvraždění
velké části domorodého obyvatelstva Střední a Jižní Ameriky, zničení a zubožení Indie a
Dálného Východu a mnohé další zločiny.
Není pravda, že kapitalismus vyvíjí výrobní síly ke svým vlastním zájmům. Hnací silou
kapitalismu je zisk, ale zisky mohou být vytvořeny pouze malou menšinou společnosti,
která vlastní kapitál. Pro velkou většinu lidí znamená kapitalismus útisk jejich zájmů.
Proto také kapitalisté neustále požadují po pracujících více a více skromnosti. Proto
se snaží zavést zákony, které omezují možnost pracujících prosadit vlastní zájmy
prostřednictvím odborů.
Kapitalismus zdaleka není výrazem lidské přirozenosti. Jistě - využívá nejdůležitějších
lidských vlastností, které však dokonale znetvořuje.
Tím, že pokládá práci za zboží, které je možno koupit a vymoci, odcizuje ji pracujícím.
Místo aby byla práce prostředkem, jímž lidé vědomě přetvářejí své okolí, aby tak
uspokojili kolektivní i individuální potřeby, je práce pouze prostředkem k vydělání peněz,
jichž je zapotřebí k přežití.
Pracující ztrácejí nad svou prací jakoukoliv kontrolu, a ta se pro ně stává nevýznamnou
a psychiku i tělo devastující robotou. Výsledkem toho je, že lidé stráví 40 až 50 let svého
života prací, kterou nenávidí, nebo jim je v nejlepším případě lhostejná, a která je jen
opotřebovává a trápí.
Kapitalismus dokonce bere mnoha lidem vůbec možnost pracovat. Ve chvíli, kdy
z jejich práce přestane plynout dostatečný zisk, vrhá je do nezaměstnanosti. Tím je
znemožňováno milionům lidí to, co je základem lidské přirozenosti a co dříve příslušelo
každému primitivnímu lovci a sběrači - totiž možnost se rozvinout v užitečné společenské
práci jako člověk.
Odcizení se ale netýká jen práce, ale postihuje také společenské vztahy. Vztahy mezi
pracujícími, mezi rodiči a dětmi, mezi ženami a muži, sexuální a milostné vztahy jsou
poškozeny a znetvořeny.
Lidé spolu jednají jako s předměty a se zbožím, které se používá a se kterým se
manipuluje. Dokonce sex se stal zbožím, kterého se používá k prodeji dalšího zboží.
Často se utlačovaní a odcizení lidé snaží vyrovnat svoji bezmoc tím, že urážejí, bijí a
šikanují ty, kteří jsou ještě bezmocnější.
Nic z toho není přirozené nebo součástí lidské povahy, ale produktem společnosti,
která lidskou povahu znásilňuje.
Kapitalismus se navíc překvapivě ukazuje jako zcela neschopný uspokojit nejzákladnější
lidské potřeby - vodu, potraviny a ošacení. Produkce potravin překračuje každoročně
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přírůstek obyvatelstva, zatímco miliony lidí hladoví a další miliony umírají hlady. Další
miliony pak umírají na nemoci, kterým lze snadno předejít nebo je vyléčit. Bohaté země,
jako je Německo, USA či Velká Británie, mají dostatek prostředků na stavbu luxusních
hotelů a úřadů. Stále však i v těchto zemích lidé přežívají v podchodech, protože nemají
postel, ve které by strávili noc.
To není přirozené ani přírodou vnucené. Takzvané „primitivní“ kmeny v polopoušti
Kalahari jsou schopny lovem a sběrem získat lepší obživu než miliony lidí, kteří dnes
umírají kvůli hladu, jenž není způsoben nedostatkem potravin, ale honbou za ziskem
několika jednotlivců. Inuiti na studeném severu si umí z ledových bloků stavět teplejší
přístřešky než ti, kteří přežívají v papundeklech pod mostem.
K těmto nelidskostem dochází, protože kapitalismus způsobuje, že věci nutné k životu
je možno získat pouze tehdy, máme-li dostatečně velikou kupní sílu, zatímco zároveň
způsobuje stav, kdy většině z nás tato kupní síla chybí.
Ve svém nemilosrdném honu za ziskem ničí kapitalismus dokonce i vodu a vzduch,
čímž ohrožuje samu existenci přirozeného prostředí, které člověka stvořilo a udržuje ho
naživu.

13

John Molyneux
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Lidská povaha a socialismus
Je-li kapitalismus pro lidskou povahu zcela škodlivý, jak je tomu se socialismem?
Pokud alespoň připustíme existenci základní lidské přirozenosti, není potom možné,
že v hloubi této přirozenosti je vlastnost, která znemožňuje dosažení beztřídní,
samosprávné společnosti, ve které jsou všichni rovnocenní a svobodní? Neexistuje
přece jenom prapůvodní touha po moci a potřeba ovládat ostatní, která způsobuje, že se
společnost vždy bude dělit na vládce a ovládané? Není možné, že existence přirozené
fyzické nerovnosti mezi jedinci je nepřekonatelnou překážkou na cestě ke společenské
jednotě a rovnosti?
Tyto a podobné otázky můžeme zcela jednoduše a věcně zodpovědět. Desetitisíce,
pravděpodobně dokonce statisíce let žili lidé ve společnostech bez soukromého
vlastnictví, bez rozdělení na třídy, bez vládců a státu.
Archeologické nálezy dokazují, že první ručně vyrobené nástroje (pazourky) pocházejí
z doby před 2,5 miliony lety. Od té doby až k vývoji prvního zemědělství se lidé živili
příležitostně zdechlinami, později žili jako organizovaní lovci a sběrači, nejčastěji v
malých putujících skupinách.
Během tohoto období neexistovala setba polních rostlin, hrnčířství, ani doprava. Pro
skupinu ani pro jednotlivce nebylo možné nahromadit přebytek věcí, který by převyšoval
běžnou denní spotřebu. Bez tohoto přebytku nemohlo dojít k dělení společnosti na třídy,
žádná „vrchní“ třída nemohla žít z práce „spodní“ třídy. Nemohl tak existovat stát se
stálým vládcem, který by měl k dispozici ozbrojené muže, kteří by udržovali jeho vládu.
Každý byl vtažen do výroby toho, co bylo nutné k přežití. Znamená to, že lidé 99 procent
času, kdy na této planetě existují, žili v beztřídní společnosti.
Existenci beztřídní společnost dokazuje nejen studium archeologických nálezů.
Některé z kmenů lovců a sběračů přežily do nedávných dob a poskytly tak důkazy o
odpovídajícím způsobu života i moderním antropologům.
Dobrým příkladem je kmen Kung San v kalaharské poušti v jižní Africe, který byl
studován četnými antropology. Lidé Kung San žijí v malých skupinkách asi po 30 lidech a
každých několik týdnů se i se všemi svými věcmi stěhují o kus dál. Proto neshromažďují
mnoho věcí, tak aby je při svém častém putování vždy mohli bez problémů unést. Přesto
mají vlastní, bohatou, ústně předávanou kulturu. Detailní znalost vlastního okolí jim
umožnila dosáhnout trvalého životního standartu. Potraviny, které získají lovem nebo
sběrem, se společně rozdělují. Antropolog Richard Lee, jenž se životem těchto kmenů
zabýval, píše:

14

Je lidská povaha překážkou socialismu?
„Dělení prostupuje chováním i hodnotami divochů Kung San v rodině a mezi sebou.
Tak, jako je ústředním principem kapitalistické elity zisk a racionalita, je principem
společenského života Kung San dělení.“
Kung San žijí v rovnosti. Nejen že se nedělí na bohaté a chudé, nemají ani vedoucí
nebo představené. R. Lee se jich jednou zeptal, zda mají náčelníky. „Samozřejmě, že
máme náčelníky,“ zněla odpověď, „ve skutečnosti jsme všichni náčelníky, každý z nás je
svým vlastním náčelníkem.“
Ve shrnutí výsledků bádání o Kung San a dalších společností lovců a sběračů Lee píše:
„Skutečnost, že v posledních letech bylo pozorováno společné dělení potravin
u kmene Kung San a tuctu dalších kmenů, je objevem, který se nedá obejít. Tento
fakt podporuje teorie Marxe a Engelse, že před vznikem tříd a státu existovala etapa
původního komunismu. Skutečně společenský život bývá často představován jako
utopický ideál, jenž vypadá teoreticky dobře, v praxi je ale nedosažitelný. Ale svědectví
poskytnuté národy divochů dokazuje něco zcela jiného. Způsob života založený na
dělení je nejenom možný, ale v mnoha částech světa již po dlouhou dobu skutečně
existuje.“
Tento způsob neuvádíme proto, že bychom se domnívali, že to, co nacházíme u lovců
a sběračů, je lidská přirozenost, nebo že lidská povaha je od základu socialistická. To by
bylo jen obrácení argumentu proti socialismu naruby.
Ve skutečnosti byl způsob života lovců a sběračů produktem dlouhého kulturního a
společenského vývoje. „Každé lidské dítě,“ jak správně poznamenává Richard Lee, „je
od narození vybaveno jak schopností se dělit, tak být lakomý.“ Tento antropologický
poznatek přesto dokazuje, že lidská povaha není se socialismem v rozporu.
Moderní socialismus slibuje více než jen slučitelnost s lidskou povahou. Neznamená
návrat k podmínkám původního komunismu, nýbrž obrovský pokrok, jehož základem
jsou technologické vymoženosti tisíců let třídní společnosti.
Původní komunismus se zakládal na neexistenci nadprodukce, moderní socialismus se
zakládá na skutečnosti, že jsme dosáhli stavu, kdy nadprodukce existuje a je tak velká,
že stačí k zajištění přijatelného života pro každého, a to bez toho, že bychom celý život
strávili jen a jen dřinou. Socialismus dnes znamená získat do společného vlastnictví a
pod společnou kontrolu ohromný blahobyt, výrobní kapacity, vědu a technologii, které
dnes mají v rukou pouze nadnárodní koncerny, nejbohatší kapitalisté a jejich státy.
To by zajistilo přiměřenou výživu, oblečení a místo k bydlení pro každého na zemi a
odstranilo smrt hladem a chudobu. Tímto způsobem by se lidé sjednotili, vykořisťování,
války, rasismus a sexuální diskriminace by byla ukončena, neboť by zmizely její
materiální předpoklady.
Lidé by byli postaveni do situace, ve které by společně kontrolovali vlastní práci a výrobu.
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Tím by se překonalo základní odcizení a znetvoření lidské přirozenosti, které trvalo po
staletí otroctví a poddanství a jež vyvrcholilo v moderní kapitalistické společnosti.
Konec odcizení by znamenal i zásadní změnu lidských vztahů a celé společenské
atmosféry, která by podporovala lidský rozvoj. Působení člověka na přírodu a jeho vliv
na životní prostředí by bylo možno rozumně plánovat, aby bylo zastaveno lehkomyslné
ničení.
Podstatným projevem lidské bytosti je i umělecká činnost. Nejstarší vyřezávaný objekt
vznikl před 300 000 lety, každá kultura má svou hudbu a tanec. V kapitalismu je, jako v
každé třídní společnosti, umělecká činnost vyhrazena několika privilegovaným, zatímco
kreativita většiny je potlačována a ubíjena. Socialismus tuto kreativitu osvobodí tím, že
volný čas a vzdělání umožní všem a navíc vrátí tvůrčí element i do výroby.
Socialismus tedy nejen že uspokojí základní lidské potřeby všem lidem společné, ale
povede k všeobecnému rozvoji, obohacení a růstu lidské přirozenosti. To je nejen reálně
možné, ale je také nutné za to bojovat.
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ZTROSKOTALA
V roce 1917 zvítìzila v Rusku revoluce, kterou
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v celé zemi. Na venkovì si rolníci rozdìlili
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o to tato tøída stála. Tento jev, je Trockij nazval substitucionismem, se netýkal zdaleka
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sklouznou i skuteèní socialisté.
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Polští marxisté podrobili v roce 1964 analýze
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Johna Molyneuxe.
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cena 15 Kè
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