Nedobrovoľní dobrovoľní otroci
Z knihy Zločin kráča Európou
Svetlo v dielni bolo slabé, vrhalo dlhé tiene na tkáčsky stroj, dlhý ako sedliacky dom, a
tkáči mali za sebou šestnásťhodinovú šichtu. Zrazu sa ozval srdcervúci výkrik. Zopár
mládencov pribehlo k chlapcovi, ktorý sa zvíjal v krvi vedľa stroja a volal všetkých
svätých o pomoc. Chlapec mal rozdrvenú dlaň, prsty zostali v stroji a krvou sfarbili stroj
aj látku, vychádzajúcu z neho. Dvanásťročnému nešťastníkovi zaviazali ruku a starší
muž zastavil krvácanie stiahnutím nad lakťom. Nariekajúceho odniesli na ošetrovňu.
Felčiar dlaň už nemohol zachrániť. Tom Newsom prišiel o pravú ruku až po zápästie. Tom Newsom
prehral svoju šancu veľmi skoro. Nevydržal pracovné tempo v šestnásťhodinových šichtách pri
stroji: bol stále nevyspatý, bolelo ho celé telo a na sklonku dňa pri matnom osvetlení dielne sa
pohyboval ako omámený. A tak sa to stalo. Nebol prvý, ani posledný.
Tom pri návrate domov otváral oči. Pri odchode boli ohradené len dve či tri veľké hospodárstva,
medzi nimi aj to, čo jeho rodine vzalo kúsky políčok, z ktorých sa živili. Teraz už boli takmer
všetky polia ohradené živým plotom, niekde kamením alebo dreveným plotom. Z Toma i jeho
mladšieho brata sa čoskoro stali potulné deti Londýna, o ktorých tak pôsobivo priniesol otrasné a
žalujúce svedectvo spisovateľ Jack London v knihe Ľudia z priepasti. Jeho poznatky z londýnskej
štvrte East London sú obžalobou systému, ktorý dopustí takú degeneráciu človeka. Podobné
svedectvá podal aj Charles Dickens a veľa ďalších kritikov surových pomerov v ranom kapitalizme.
Francúzsky filozof Pierre Joseph Proudhon sa najprv vyslovil, že „vlastníctvo je krádež“, ale
neskôr povedal, že „jediný spôsob, ako zabrániť rozdrvenie človeka štátom je súkromné vlastníctvo“
a napokon prišiel k názoru, že treba „vyvážiť verejnú moc… a tým zaručiť individuálnu slobodu.
Sila štátu je sila koncentrácie, kým vlastníctvo je decentralizujúca sila“. V posmrtne vydanom diele
sa dokonca stáva zástancom trhu, keď hovorí, že „súťaž je skutočným zákonom trhu, a to znamená,
že potláčať súťaž je to isté, ako potláčať samotnú slobodu“ (Proudhon: Idée Generale de la
Revolution, Paris 1851). Hľa, jeden-jediný filozof a aký posun v názore na súkromné vlastníctvo,
napr. od „krádeže“ až po „podmienku pre slobodu“! Prirodzene, že Proudhon mal okrem
priaznivcov aj odporcov, hlavne Karola Marxa, ktorý jeho „zmierlivé teórie voči kapitálu“
kritizoval hlavne v diele Bieda filozofie. Pripomeňme, že slovo kapitál či kapitalista vzniklo až v
polovici 17. storočia a nemalo dnešný význam, ale označoval sa ním majetok alebo majetný človek.
Až socialisti, hlavne marxisti a Marx, presne charakterizovali kapitál ako „majetok pre investície“ a
nie majetok pre spotrebu.
Vráťme sa však do Anglicka, kolísky kapitalizmu, resp. kapitálového trhu, ktorý je otcom
kapitalizmu (nie naopak!). Nikto ho neplánoval, neorganizoval. Vyvinul sa z potreby doby, čo však
nie je ľahké vysvetliť. Hlavné príčiny jeho vzniku v Anglicku možno iste postrehnúť (pričom tie
podmienky nemuseli a ani neboli všade rovnaké). Spomenuli sme ohradzovanie pozemkov v
Anglicku, ktoré vyhnalo drobných roľníkov z tzv. obecnej pôdy a vohnalo ich do náručia
priemyselných podnikateľov, kde sa pre nedostatok iných možností živobytia, dobrovoľne, bez
nátlaku, hlásili za robotníkov. Spočiatku hlavne do textiliek, ktoré už od roku 1785 mali
mechanické krosná, ktoré nepotrebovali kvalifikovaných pracovníkov, ba stačili na to aj deti (ako
sme videli na prípade zmrzačeného Toma Newsoma). Jedno vyplývalo z druhého. Rozvoj miest a aj
celkové zvyšovanie počtu obyvateľov si vynútilo vyššiu výrobu potravín. To bol podnet na
poľnohospodársku veľkovýrobu. Kým dovtedajší roľníci mali len malé pozemky s naturálnym
hospodárstvom (pre vlastnú potrebu), veľkí roľníci a neskoršie statkári sa zamerali na predaj
potravín do miest (trh). Malí roľníci pracovali s primitívnymi nástrojmi a rukami, statkári,
privlastniac si „obecnú pôdu“, začali používať novú techniku. Napríklad od r. 1730 sa už zjavili
sejačky, ktoré nielenže uľahčili a urýchlili siatie, ale presnou a rovnomernou sejbou zvyšovali
výnosy. Postupne prichádzali ďalšie nové poľnohospodárske stroje, železné brány, pluhy… až po

strojové mláťačky a umelé hnojivá. Čoskoro veľkostatkári potrebovali poľnohospodárskych
robotníkov, a tak vznikla nová trieda poľnohospodárskych proletárov, pričom z príslušníkov
zničených roľníckych rodín vzniká priemyselný proletariát, ktorý posilňujú aj skrachovaní
remeselníci.
V rokoch 1760 až 1820 bolo ohradených v Anglicku vyše 2 milióny hektárov zeme. Tak sa pre
priemysel „uvoľnili“ státisíce rúk. Bolo ich viac, ako rozvíjajúci sa priemysel potreboval. Tak
vznikol trh práce. Robotník sa núkal na trhu práce v podstate ako tovar. Výrobca „kapitalista“ si
mohol vybrať. A keďže, ako zdôraznili politickí ekonómovia, jediným cieľom výrobcu bol zisk,
vyberal si najlacnejšie pracovné sily, často deti, ženy a bývalých roľníkov. Tí „kazili“ mzdu
mestským robotníkom, takže medzi nimi vznikali sváry i bitky. Ponuka pracovníkov bola vyššia
ako dopyt. Ktorýže výrobca by dobrovoľne dal viac a lepšie podmienky ako jeho konkurent?
Kapitalizmus sa vďaka živelnému vývoju a vynikajúcim okolnostiam vyvíjal príliš rýchle, priam
prevratne, až tak, že vyvolával spoločenský chaos, nespokojnosť robotníkov, vzbury a revolúcie.
Giovanni Sartori charakterizuje kapitalizmus vo svojej knihe „Teória demokracie“ takto:
„Priznajme si bez hádania: trh je krutá entita… je to spoločenská alebo kolektivistická krutosť. Trh
je slepý k jednotlivcom, je to bezcitná mašinéria slúžiaca spoločnosti.“
Ale mnohí myslitelia (aj Winston Churchill) sa vyslovili, že trhový systém, resp. demokracia ako
jeho nutná nadstavba, je síce nedokonalý systém, ale že, žiaľ, ľudstvo zatiaľ nič lepšie nevymyslelo.
Zvýšeným „vykorisťovaním“ robotníkov v ranom kapitalizme priemyselná výroba tovarov veľmi
rýchle vzrástla. Človek sa dostával k lepším, pestrejším a najmä lacnejším tovarom. Niekdajší
zúbožený a „dobrovoľne“ zotročený robotník pracoval na zvýšení vyššej životnej úrovne svojich
vnukov. Ale za akú cenu? Za cenu priam otrockých podmienok. Pracovná doba bola najprv „od
svitu do mrku“. Nebolo nijakej právnej normy ani na dĺžku pracovného času, ani na výšku platov,
ani na ochranu a bezpečnosť pri práci, o sociálnom zabezpečení v chorobe, v starobe či pri úrazoch
nebolo ani chýru. Pracovalo sa vlastne systémom „non stop“. Robotníci si často len trocha pospali
kdesi v kúte dielne či v kotolni, a pracovali ďalej. Priam ako galejníci. Treba však povedať, že
oproti galejníkom to robiť nemuseli, ale ak chceli žiť, tak museli. Sami sa hnali za výkonom, aby si
usporili čosi pre rodinu a na „staré kolená“. Takže dĺžka pracovného času je objektívne
nedefinovateľná. Vie sa, že muži robili 16 i viac hodín, ženy a deti 12 až 14 hodín. Pracovná
disciplína bývala veľmi krutá. J. Ciepielewski a kolektív v knihe Hospodárske dejiny sveta (Pravda,
Bratislava 1977) tvrdia, že v Manchestri zakazovali továrenské predpisy robotníkom pod hrozbou
vysokej finančnej pokuty a telesných trestov počas pracovného času pristupovať k oknám, piť vodu,
umývať sa, rozprávať sa s ostatnými pracovníkmi a podobne. My len dodajme, že ani v dnešných
kapitalistických továrňach nežijú si robotníci „na voľnej vôľuške“. Ďalšia nespravodlivosť bola, že
ženy dostávali za tú istú prácu len 50 % mzdy mužov, deti len okolo 20 %! Tu šlo o zrejmé
okrádanie. Potom: nijaká dovolenka, nijaká podpora v chorobe, nijaká penzia ani ochrana pred
svojvoľným prepustením, nič. Len drina bez prestania. Človek pri stroji nebol na tom lepšie ako vôl
v záprahu. Mzda bývala taká nízka, že sa z nej dalo len živoriť, žiť z najlacnejších potravín, bývať v
prímestských búdach bez hygieny, skromne sa obliekať. Dokedy to mohlo takto vydržať bez
protestov a výbuchov kolektívneho hnevu?
Prvým objektom robotníckeho hnevu nebol podnikateľ, ale stroj, ktorý pokladali za príčinu svojej
biedy a nezamestnanosti. Robotník Nedd Ludd prvý rozmlátil svoj stroj a strhol do nerozvážneho
činu aj iných, ktorých podľa Ludda nazvali „luddistami“. Vláda však rozbíjanie strojov pokladala za
vzburu a „luddizmus“ krvavo potlačila. Neskôr si robotníci uvedomili, že bez nich kapitalista
nemôže existovať, ale len vtedy sú efektívnou silou, keď chcú a žiadajú naraz všetci to isté. Vznikli
prvé robotnícke, potom prvé odborové organizácie, ktoré organizovali pokojný odpor. Najprv
demonštráciami a neskôr štrajkmi. Posilou im boli už známe štúdie o kapitalizme od anglických
národohospodárov Adama Smitha a Davida Ricarda. Prvý zo spomenutých poučil svet o
kapitalizme vo svojom diele Rozprava o podstate a pôvode bohatstva národov, ktoré vydal v r.
1776. V ňom prehlásil zisk za nezaplatenú prácu robotníkov. Rozlíšil tri základné triedy:

námezdných robotníkov, kapitalistov a pozemkových vlastníkov. Jeho pokračovateľ David Ricardo
ho doplnil v diele Zásady politickej ekonómie a zdaňovania. Kniha vyšla prvý raz v r. 1817 a je tiež
akousi druhou „bibliou“ klasickej politickej ekonómie, z ktorej vychádzali prví robotnícki teoretici,
ale neskoršie aj Marx, hoci mal k nej vážne výhrady.
Anglicko bolo kolískou trhového mechanizmu a industrializácie. Stálo by za pokus zdôvodniť,
prečo sa industrializácia začala práve v Anglicku, prečo tam ako prvý skrachoval systém feudalizmu
a prečo je tam kolíska industriálneho veku ľudstva.
***
Robotníci museli dlho trpieť neregulárne vzťahy v systéme podnikateľ – robotník. Robotníci voči
silnému podnikateľovi, za ktorým stála verejná moc, nemali nijaké šance. Až keď sa nespokojnosť
robotníctva zintenzívnila, vlády začali prijímať rôzne úpravy pracovného práva. Prví v Anglicku –
už od začiatku 19. storočia – prijímali zákony na ochranu pracujúcich detí. Zákon z roku 1802
určoval prípustnú hornú hranicu dĺžky pracovného dňa detí na 12 hodín denne, nesmeli už pracovať
v noci a mali dostať aj základy vzdelania. Ale až zákon z roku 1819 zakázal prácu detí mladších ako
9 rokov (!). Potom sa pomaly prijímali nové obmedzujúce zákony, ktoré sa však často a dlho
nedodržiavali. Museli sa ustanoviť kontrolóri dodržiavania zákonov. Tak sa vlastne podnikatelia
rozchádzali so všeobecne uznávanou morálkou a ich chamtivosť a nerozvážnosť bola vlastne aj
príčinou mnohých vzbúr i revolúcií. Ba neskoršie boli tieto surovosti a bieda más jednou (i keď nie
jedinou) z príčin vzniku fašistických a nacionalistických hnutí, ktoré biedu más zneužili na svoje
sebecké ciele.
Boj za svoje práva viedli polootroci raného kapitalizmu najprv spontánne, neorganizovane, a preto
aj s malým účinkom. Vlády sa však pomaly prebúdzali najmä pod vplyvom kritiky osvietencov a
pôsobivých sociálnych románov, začali podnikateľom „pristrihovať krídelka“ a odstraňovať z trhu
práce najokatejšie surovosti. Vzbury pracujúcich však trestali a potláčali, a to aj armádou. Pri
demonštrácii robotníkov v Chicagu 1. mája 1886 sa prvý raz zjavila požiadavka osemhodinového
pracovného dňa. Na námestí Haymarket v Chicagu bola táto žiadosť zaliata krvou. Po streľbe
polície a vojakov ležali na dlažbe kopy mŕtvych. Roznietilo to veľkú vlnu štrajkov po celých USA.
Prvý máj neskoršie vyhlásili za medzinárodný sviatok pracujúcich. Prvý raz sa 1. máj slávil v roku
1890.
Z Ameriky sa hnutie za osemhodinový pracovný čas prenieslo aj do Európy. Najprv to boli masové
štrajky baníkov v máji a v júni r. 1889 v Porúrí, v Sliezsku a Sársku. Vyše stotisíc baníkov odmietlo
sfárať. Hrozilo zastavenie fabrík pre nedostatok uhlia, a tak napokon došlo k čiastočnému splneniu
mzdových a sociálnych požiadaviek baníkov. Bismarck aj pod vplyvom tohto rázneho vystúpenia
schválil významné sociálne zákony, lebo jeho cieľom bol pevný a pokojný nemecký štát.
Už v januári 1900 vypukli masové štrajky aj v Predlitavsku. Najsilnejšie boli na Ostravsku, ale
postupne sa rozšírili po celých Čechách na generálny štrajk. Hlavný cieľ štrajku bol
osemhodinový pracovný deň bez zníženia mesačných zárobkov. Generálny štrajk a masové
demonštrácie boli od začiatku 20. storočia novým fenoménom v európskych dejinách.
Pri štrajkoch a demonštráciách vytieklo v Európe mnoho robotníckej krvi. Ešte aj za
„demokratickej“ prvej ČSR sa na mnohých miestach strieľalo do demonštrujúcich a štrajkujúcich
robotníkov. V r. 1930 četníci v Radotíne strieľali aj do detí. Vo februári 1931 sa strieľalo do
robotníkov v Duchcove a v Košútoch, Frývaldove i v Chuste, v r. 1932 v Hornej Suchej, Polomke a
Telgárte atď. Podobné to bolo vtedy v celej Európe. Bolo to obdobie tzv. všeobecnej krízy
kapitalizmu. Vtedy sa však v Európe vyskytovali aj výrazné hospodárske krízy (vraj z nadvýroby,
čo však je problematické), keď si kapitál nevedel riešiť svoje problémy ináč, len znižovaním výroby
a platov zamestnancov. Až hrozba revolúcií podnietila hľadanie (najmä v USA) iných, reálnejších a
humánnejších východísk. Bol to najmä americký prezident F. D. Roosevelt, ktorého zásah do
ekonomiky skončil éru akonomického liberalizmu v USA. Túto politiku poznáme pod názvom New
Deal (Nový údel). Išlo o niekoľko zákonov na oživenie ekonomiky a zákon o tzv. núdzových

prácach, aby sa odstránila nezamestnanosť a vzrástla spotreba. Štát prevzal záruku za roľnícke
pôžičky, nezamestnaným prideľoval pôdu i poskytol menšiu sumu peňazí na rozbeh, atď. Tak v
USA „slepý kapitalizmus“ dostal určité opraty, čo sa však v Európe príliš nedarilo. Dôsledkom New
Dealu bola nová konjunktúra v USA a neskôr na celom svete.
Niekde pracujúci svoje pracovné práva spájali s protestom proti totalitným a monarchistickým
vládam kvôli ťažkému postaveniu ľudu v štáte vôbec. Ako napríklad v Petrohrade 22. januára 1905
počas takzvanej Krvavej nedele. Tam robotníci aj ostatné vrstvy obyvateľstva niesli cárovi do
Zimného paláca svoju listinu (prosbopis), v ktorej žiadali úľavy pre chudobu a demokratickejšie
pomery pre ľud Ruska. Na čele kráčali s obrazom cára a Bohorodičky pokorne a pokojne vodcovia
demonštrácie, ktorú podnietil a na toto zradné miesto doviedol pop Georgij A. Gapon. Bolo to
miesto výhodné na krutú „lekciu“, odkiaľ sa ťažko unikalo. Keď obkľúčenie asi 140-tisícového
davu bolo úplné, dal veliteľ vojakom povel k paľbe. Strieľali dovtedy, kým sa im neminula munícia.
Na dlažbe ostalo ležať vyše tisíc mŕtvych a vyše dve tisícky zranených, medzi nimi aj ženy a deti.
Bola to pomsta cára za mnohé predošlé vzbury a časté demonštrácie. Veru mal pravdu filozof
Hegel, keď povedal, že vládcovia sa nikdy z dejín nepoučili.
Sledovali sme hlavne obmedzenie ľudských práv v dobe raného kapitalizmu v oblasti pracovného
práva. Prirodzene, tých obmedzení bolo oveľa viac. Nebolo právo volebné, násilie sa dialo aj na
roľníkoch a bezzemkoch, potláčali sa názory a myšlienky. Ale najzákladnejšie právo človeka, jeho
sociálne postavenie, bolo pre robotníka v ranom (ale aj v pokročilejšom) kapitalizme najcitlivejšie.
Najviac naň doliehal „nekresťanský“ pracovný čas, keď sa vlastne temer vrátil do dôb otroctva. Len
za ťažkých a krvavých obetí sa človek oslobodzoval z polootrockého postavenia. Trvalo to dlho aj v
Európe, oveľa dlhšie však inde. Napríklad v Japonsku pracovali ženy a deti do 12 rokov 11 hodín
denne, muži oveľa viac (ešte aj dnes je tu dlhý pracovný čas, veľmi krátka dovolenka a tvrdá
pracovná disciplína). Aj na Slovensku ešte pred polstoročím sa pracovalo na poliach 10 až 12 hodín,
pri mlatbách aj 15 hodín denne. A súkromní roľníci nepoznali (okrem nedele) veru nijaké
obmedzenie pracovného času. Roľník, ktorý si nemohol dovoliť pomocnú silu, pracoval od svitu do
mrku, ba opatroval dobytok často až do polnoci. Dnes je to v Európe, chalabohu, už ináč. Pracovný
čas je najviac osemhodinový, niekde, napr. v západo-nemeckých aj iných automobilkách a taktiež v
chemickom priemysle len 6-hodinový. To už je kultivovaný stav, keď človek má dosť času na
oddych aj na svoje „koníčky“ a sebavzdelávanie. Zamestnanci majú nárok na dovolenky (v štátoch
Európskej únie zväčša 5 – 6 týždňov), na podporu v nezamestnanosti, na slušný dôchodok atď.
Robotnícke boje boli jednou z príčin rýchlejšieho postupu vpred.
Robotnícka krv – to bola krutá daň za pokrok.
Chcete sa vyjadriť? Využite diskusné fórum.
PhDr. Konštantín Horecký
– prozaik, publicista, vydavateľ, novinár, organizátor kultúrneho a spoločenského života
– člen Spolku slovenských spisovateľov (SSS)
Konštantín Horecký sa narodil 19. mája 1925 v Majcichove v okrese Trnava. Do dejín sa zapísal aj
presadzovaním zákona o Martine ako centre národnej kultúry Slovákov v roku 1994. Publikoval od
roku 1948 poviedky v časopisoch. Jeho prvý román V zápase (Slovenský spisovateľ, 1952)
reflektuje zložitý prerod slovenskej dediny.
Bol zakladajúcim riaditeľom vydavateľstva Osveta v Martine. Stal sa dôležitým aktérom
demokratizačného procesu v rokoch 1965 až 1968. Po obsadení Československa v roku 1968 sa
postavil jednoznačne proti okupácii, začal vydávať denník Národné noviny, bol koordinátorom
rádia Kriváň. Počas normalizácie ho prenasledovali a musel odísť z vydavateľstva, ale aj z Martina.
Žil pod dozorom v západných Čechách. Ako jednému z odporcov totality mu polícia ešte na jeseň
1989 zhabala všetky rukopisy a zničila. Zachránil sa prakticky len román Brechanie na pokojných
pocestných, ktorý vyšiel knižne pri príležitosti 10. výročia Nežnej revolúcie.

Kniha esejí Zločin kráča Európou (1997) vyšla aj v češtine (1998). Nasledovali historická
románová novela Barónova čierna perla (2003) a historický román Nad priepasťou (2007).
Deťom a mládeži je určené Veselé rozprávanie o ceste do Turecka (2008). V rukopisoch zostávajú
súbory poviedok a rodinná románová freska. Venoval sa aj iným žánrom, najmä reportážam,
popularizačným článkom o dejinách Slovenska (napríklad Slovenské straty a nálezy), ako aj
rozhlasovej dramatickej tvorbe.
Zomrel 5. februára 2011 v Bratislave.
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