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Co chceme.
Předkládajíce naší čtenářské obci prvý sešit na
šeho časopisu, musíme především jasně vytýčiti jeho
program a poslání.
Nemůže býti pochyby o tom, že časopis, který by
si všímal sociálních otázek a který by propagoval
zavedení křesťanského řádu, byl by měl přijití již
hned po převratě. Konec světové války odhalil kaž
dému bídu zmaterialisovaného světa a znamenal
skutečný dějinný průlom. Naskýtá se tedy otázka,
zda nepřicházíme pozdě. Nebylo sice jistě dobré,
že se tak dlouho čekalo, ale na druhé straně z tohoto
průtahu máme i určitou výhodu.
Situace se vyjasnila, krise hmotná i mravní se
přiostřila a celý rozhodující boj soustřeďuje se
v otázce, zda má se pokračovati pouze v opravování
a podpírání starého důsledně materialistického svě
tového řádu, který již tolikráte zklamal, nebo zda
je na čase, aby vybudován byl nový řád hospodář
ský, sociální, kulturní, státní a vůbec všesvětový,
spočívající 11a věčných pravdách Božích, tedy řád
křesťanský.

Proto začínáme tímto časopisem.
I. Vedeni věrou a pevným přesvědčením od
mítáme zdiskreditovaný materialismus, který vedl
lidstvo jen do sporů, nepřinesl sociálního souladu,
ani hospodářského blahobytu, který vedl lidstvo do
diktatur a reakcí proti nim, zkrátka do stavu trvalé
revoluce.
Naším cílem je neústupný a nesmlouvavý apošto
lát křesťanské sociální obnovy. Nejsme tu
první. Na celém světě probouzí se touha po uskuteč
nění zásad evangelia ve všem životě a ne jen v ži
votě soukromém. Chceme zařaditi své snahy do
rámce mezinárodního katolického hnutí pro sociál
ní obnovu.

Také organisace přívrženců křesťanského řá
du jest na vzestupu v celém světě z těch přiroze
ných důvodů, že nemůže se udržeti učení, jímž

lidstvo bylo tak zklamáno a uvrženo do tak těžké
bídy.
Kdyby se nám v tomto směru nic více nepo
dařilo, nežli přispět! k uvědomení našeho lidu,
mnoho jsme vykonali.
Snadná práce to nebude, neboť jest tu značná
neuvědomělost a zmatek pojmů a názorů.
Budeme proto pilně sledovati všechny směry,
které chtí lidstvu přinésti spásu a podávati jejich
kritiku, budeme sledovati sociální dění v celém
světě, avšak přihlížeti při tom hlavně k vlastní
naší domácnosti, a jejím potřebám.
V popředí zájmu stojí především otázky peněž
nictví, problém peněz, odstranění nespravedlivé nad
vlády finančního kapitálu; taktéž otázky nové orien
tace průmyslu.
Neméně důležitými jsou však i otázky politiky
populační a dále uplatnění správného pojímání
vlastnictví výrobních prostředků, které vlastníku
ukládá tak závažné povinnosti vůči společnosti, po
vinnosti, jež moderní kapitalismus neuznává a ne
plní.
II. S naší výzvou obracíme se ke všem lidem
dobré vůle, kteří uvědomují si nedostatky starého
sociálního řádu a kteří chtí vážným studiem i prací
připravovati cestu k sociální obnově. Spoléháme
zejména na naši mládež, zvláště akademickou,
její nadšení a odvahu.
III. Další naší snahou bude zříditi a zorganisovati
svobodnou ,,Sociální školu“, v níž by nejnaléha
vější otázky sociální a hospodářské důkladně a
soustavně byly studovány. Myslíme při tom ze
jména na členy organisací mládeže, především z
kruhů dělnických, tak, aby naše dělnické hnutí
získalo vůdce z vlastního středu, nejenom pevné ve
víře, ale znající bezvadně zásady křesťanského so
ciálního řádu i učení odpůrců.
Jen dobrá příprava může věsti k dobrému vý
sledku — sociální obnově světa.
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Základy.
„Vznešená a ušlechtilá nauka Lva XIII„ jak ji
shrnul v dělnické encyklice „Rerum novarum“ z
15. května 1891 — jež byla pro svět něčím neslý
chaným, byla podezřívána, a to i mezi některými
katolíky; pro některé byla přímo pohoršením. Ne
boť odvážně sahala na modly liberalismu a kácela
je; bourala zastaralé a vžité předsudky; předpoví
dala budoucí vývoj ve směru, se kterým se nepo
čítalo. Tak lidé, kteří příliš lnuli k minulosti, opo
vrhovali touto novou sociální filosofií a duše bojácné
se obávaly vystoupiti do takových výšek. Nechybělo
ani lidí, kteří se sice obdivovali tomuto zářnému
ideálu, pokládali však všecko spíše za vysněný ob
raz žádoucího uspořádání společnosti, než za plán
jehož uskutečnění by bylo možno očekávati.. . (Přes
to všecko však) požehnané účinky dělnické encykli
ky Lva XIII. jsou tak četné a tak veliké, že jasně
ukazují jednu věc: obraz lidské společnosti, jak je
onou nesmrtelnou encyklikou podáván, není jen vybájený, i když je tak krásný; naopak Lev XIII.
čerpal z evangelia — tedy ze zdroje vždy živého a
životodárného — nauky, které jsou s to, aby onen
zhoubný a lidskou společnost rozdrásávající boj (o
sociální spravedlnost) velmi zmírnily, když by již
nebylo možno jej ihned zcela odkliditi. Právem se
smí říci, že okružník Lva XIII. o dělnické otázce
podal během dlouhé doby 40 let průkaz, že zaslu
huje názvu „Magna charta“, o kterou se musí jako
o svůj základ opírati veškerá katolická sociální
činnost.“ Tak oceňuje Pius XI. ve své sociální en
cyklice „Quadragesimo anno“ ze dne 15. května
1931 dělnickou encykliku Lva XIII. „Magna charta
— Velká listina“, „základní“ listina' sociální
činnosti katolíků, tedy i našeho nového podniku.
Cokoliv náš časopis přinese, bude se o tento zá
klad opírati. Především však budeme své čtenáře
s těmito základními naukami seznamovati. Jakým
postupem?
Poněvadž encyklika „Quadragesimo anno“ (zkrat
ka: Q. a.) je takřka pokračováním, vysvětlením a
rozšířením encykliky „Rerum novarum“ (R. n.),
podáme stručný výklad Q. a., do něhož vsuneme na
vhodném místě i hlavní myšlenky R. n. Všecky ci
táty z obou encyklik podáváme podle výtečného
překladu Dra. Bedřicha Vaška.
Začínáme přehledem obsahu Q. a.
<♦
I. Obsah encykliky ,,Quadragesimo anno“.
Úvod.
Proč před 40 letv vydal Lev XIII. dělnickou en
cykliku? — „Nové směry v hospodářslěém životě
a nový rozmach průmyslu u velké části národů do
spěly na sklonku 19. století k tomu, že se jevilo víc
a více, že lidstvo je roztrženo ve dvě třídy; z nich
jedna, počtem nepatrná, požívala téměř všech výhod,
kterých tak hojně skýtají moderní vynálezy, druhá
však, k níž náleží nesmírné masy dělnické, jsouc
tísněna žalostnou chudobou, marně usilovala vyprostiti se ze svéh<' zbědovaného postavení. Proti
tomuto stavu věcí samozřejmě nic nenamítali ti,
kdož oplývajíce bohatstvím, pokládali takový stav
za výslednici neodvratně působících hos
podářských zákonů, a proto chtěli, aby se
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veškerá péče o nuzné přenechávala jediné charitě
(lásce) — jako by bylo úkolem charity zakrývati
svým pláštěm hříchy proti spravedlnosti, hříchy,
které zákonodárcové nejenom trpěli, nýbrž k nim
i někdy přímo dávali schválení... Oči všech, jak
se to často stávalo a stává i při jiných příležitostech,
se upíraly ke Stolci Petrovu, k této posvátné schrá
ně veškeré pravdy; u náměstka Kristova se schá
zeli znalci sociální otázky, zaměstnavatelé i dělníci,
a žádali, aby jim byla konečně označena spolehlivá
cesta... A tak dne 15. května 1891 zavzněl onen
hlas, dlouho žádaný. Nedal se zastrašiti obtížemi
úkolu, ani nebyl zeslaben stářím (Lvu XIII. bylo
tehdy už 81 let), nýbrž v jaré a svěží síle vyzval
lidstvo, aby se dalo na poli sociálním na nové
dráhy.“ (Q. a. č. 3. 7. 9.)
Během 40 let ovšem mnoho se změnilo. I uznal
Pius XI. za vhodné, vydati u příležitosti 40. výročí
encykliky R. n. nový okružní list, jehož I. část
by vylíčila požehnané účinky dělnické encykliky,
2. část by obšírněji vysvětlila některé její nauky
a 3. část ukázala cestu správné obnovy dnešních
zmatených hospodářsko-sociálních poměrů.

I. Jaká dobrodiní vzešla z dělnické encykliky
Lva XIII.
Na podnět Apoštolského stolce a biskupů, kato
líci zdokonalili soustavu sociální vědy, jež působila
i na nekatolíky a povzbuzovala ku zlepšení posta
vení dělníků.
i
I státy začaly revidovati nesprávné zásady libe
ralismu a byly nuceny zahájiti spravedlivější soci
ální politiku; vznikl i nový odbor právní vědy: „pra
covní právo“.
Tím, že Lev XIII. zdůraznil a hájil právo dělníků
sdružovati se, nastala za účelem svépomoci čilejší
organisační činnost mezi dělníky. I zásadně křesťan
ské organisace dělnické v některých zemích nabyly
velkého významu.
Tak si encyklika „Rerum novarum“ skutečně
zasloužila názvu „Magna charta“ dělnickvch práv.
-—

a

II. Výklad a doplňky k encyklice R. n.
Poněvadž jde o věci nesmírně velkého významu,
proto Pius XI. nejprv vysvětluje oprávněnost Cír
kve, zasahovati i do hospodářsko-sociálních sporů:
ty jsou hlavně zaviněny porušením věčných mravněnáboženských zákonů, proto je církevní autorita
oprávněna, ba povinna zakročiti.
Spory vznikly — i mezi katolíky, o právu
vlastnickém. Pius XI. stručně, ale přece vše
stranně a tak jasně stanoví nauku pravou o vlast
nictví, že aspoň pro katolíky jsou všecky pochyb
nosti vyřešeny.
Totéž platí o pravém poměru mezi kapitálem
a prací. Nejnaléhavější úloha sociální obnovy je
odpro.letarisování proletariátu.
Nezbytná podmínka, aby se to provedlo, je spra
vedlivá mzda. Encyklika rozhodně stanoví po
žadavky sociální spravedlnosti v této věci.
Konečně ukazuje Pius XT. cesty sociální re
formy co do správných zařízení organisačních ve
státě; zejména důležité je, aby stát ani nezanedbával

»ROZPRAVY
své povinnosti, ani nepřestupoval svá práva, aby sta
vovský řád, liberalismem úplně zanedbaný, opět byl
vybudován, aby vůdčí zásadou hospodářského života
se stala — místo liberalistických hesel zisku a kon
kurenčního boje — sociální spravedlnost a láska.
To vše je nutné, ale bez všeobecně mravněnáboženské obnovy nedostatečné a bez ní vůbec
ani neuskutečnitelné.

III. Dnešní situace a cesty k nápravě.
Dva proudy zápasí o vládu nad světem: libera
lismus, stotožňující se celkem s dosavadním kapi
talistickým řádem, a socialismus. Oba však již ne
jsou tím, čím byli do nedávná.
Liberální kapitalismus dospěl se svým
heslem neomezené „Svobody“ k nesnesitelné hos
podářské diktatuře; zejména finanční kapitál se stal
metlou národů. Pomoc? Uskutečňování zásad vy
ložených v 2. části této encykliky,
Socialismus se rozštěpoval na dva proudy:
mírnější se blíží ke křesťanské sociální reformě,
ale poněvadž jeho názory o lidské společnosti jsou
stále ještě bludné, není pro katolíka přijatelný, a
to tím méně, čím lepší záruky poskytuje víra pro

uskutečnění těch požadavků socialismu, které se
shodují s křesťanskou naukou.
Čím vlastně jsou všecky dnešní hospodářské a
sociální zlořády zaviněny? Neblahou emancipací,
t. j. „osvobozováním“ hospodářského i všeho ve
řejného života od zákonů mravních a náboženských,
což vedlo k hmotařskému mamonismu se všemi
osudnými jeho následky. Proto třeba začíti obnovou
mravů a náboženství. I život hospodářský se musí
podrobiti nezviklatelným věčným zákonům sprave
dlnosti a lásky. Práce obnovy nebude snadná, ale
beznadějná není. Zúčastnit se musí všichni — nejen
kněží, nýbrž všichni, jimž záleží na překonání toli
kerých zlořádů. Laický apoštolát! Jde o nejvyšší
statky lidstva.
„Věru je nyní nesmírně potřebí takových stateč
ných vojínů Kristových, kteří by všemi silami pra
covali o to, aby lidstvo uchránili před strašnou
přímo zhoubou .. . Ani jeden prostředek nesmí tedy
zůstat nevyzkoušen, a nepoužit, aby se jen odvrátila
tak hrozná zla od lidské společnosti; k tomuto cíli
musí směřovati práce, všecka přičinlivost, všecky
vytrvalé a vroucí modlitby k Bohu. Neboť — s po
mocí milosti Boží — „Osudy lidstva jsou v
našich rukou.“
(Pokračování.)

Dr. F. Kruš, S. J.:

Naše heslo: Sociální spravedlnost a láska.
I. Spravedlnost.
i. Není snad již spravedlnosti na světě, že se z ní
dělá heslo nového sociálního řádu? Vždyť máme
spousty zákonů, máme soudy, stráže bezpečnosti,
právníky, výbory a korporace, pečující o stálé zdo
konalování tisícerých zařízení, aby byla spravedl
nost zabezpečena proti jakémukoliv porušení.
Ano, máme to jako ve veliké všeobecné pojišťov
ně. Jsme tak zabezpečení, že při trošce opatrnosti
s tvé strany, nikdo ti nemůže vzít ani haléře, nikdo
ti beztrestně neukřivdí slůvkem. Spravedlnost do
konalá — skutečně? Bvla-li by dokonalá, nemohlo
se státi, co začalo zhroucením amerických bank
na podzim 1929 a přes všecko poctivé úsilí nejmocnějších lidí ještě není překonáno, nýbrž stále
ještě po celém světě ničí existenci milionů nevin
ných lidí. Čím to bylo způsobeno? Živelnými kata
strofami? Neúrodou, zemětřesením, povodněmi? Ne.
Miliony lidí tak ožebračeno, že jich tisíce — ně
které odhady jdou do statisíců — hledaly spásu v se
bevraždě. Čím tedy a kým to bylo zaviněno? Kdo
je odpovědný?
Nic jsme neslyšeli, že by někdo proto byl pohnán
před soud. Nikdo tedy neporušil věčné zákony spra
vedlnosti? Jen jakýsi slepý „osud“ to byl?
Co jest spravedlnost? Ochota, náklonnost, každé
mu dávati a neztenčeně ponechávati, co mu náleží.
Heslo spravedlnosti: „Suum cuique“. „Každému, což
jeho jest!“
Kdo tedy porušil spravedlnost v takové míře, že
nesčetní lidé přišli na mizinu? Koho chcete obviňovati?
Spravedlnost není jen jednoho druhu a není zá
konem, chránícím jen proti obvyklým krádežím a
podvodům. Je spravedlnost směnná, která každému

člověku velí, aby každému jednotlivci dával, co
jest jeho; spravedlnost zákonná pak zavazuje obča
na, aby dával státu a společnosti, co zákon před
pisuje, bez čehož by společnost buď vůbec ne,
anebo jen nesnadně se udržela; a spravedlnost po
dílná zavazuje stát, jeho zástupce, aby státní bře
mena i výhody rozdělovali poctivě, nikoliv stranicky,
aby se o blaho občanů skutečně starali. Spravedl
ností sociální nazýváme obyčejně tyto dva druhy'
spravedlnosti, zákonnou a podílnou.
A jaké to je dnes ve světě s touto sociální spra
vedlností? Krise. byť hodně všeobecná, ale přece
jen přechodná, trvající několik týdnů, snad mě
síců — budiž; ale když to trvá 3-4-6 let a není
odůvodněné naděje na zlepšení, ačkoliv každým ro
kem přibývá možností opatřit lidstvu hojnost vše
ho, čeho potřebuje, — tu není možno říci, že není
nespravedlnosti! Sociální, zejména podílná spravedl
nost, je velice, hrozně poškozena.
Koho pohnati k zodpovědnosti? Mnozí omlouvají;
je to neúprosný a nezničitelný vývoj, jakýsi skrytý
zákon přirozený, na nějž lidská moudrost a síla ce
lého státu nestačí. Pozor s takovým vysvětlováním.
To by znamenalo, že vůbec není podmínek nezbyt
ných pro samostatný, suverénní stát. Společnost,
neschopná uživit své členy, nemůže tvořit stát, mů
že býti nanejvýš přívěskem jiného silnějšího útvaru
společenského. Ale onen „nezměnitelný vývoj, skry
tý zákon přirozený“ je pouhý výmysl těch, kteří
se svým liberalismem dostali do nenapravitelných
zmatků a chtějí se zbaviti zodpovědnosti. A110. vše
obecně se šířící nezodpovědnost je jednou z hlav
ních příčin dnešní zoufalé krise; právem to zdů
razňuje i sociální encyklika Pia XI. I to je po
tvrzením jejího požadavku: především třeba pro3
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vésti obnovu řádu mravního. V „temném“ a absolu
tistickém prý středověku byly stále uveřejňovány,
spisy o velké odpovědnosti panovníků i šlechty, v
„demokratickém“ 20. století sotva něco takového
pro poslance, ministry, vlády, krále financí vyšlo
— štvavé polemiky zkorumpovaného tisku a dema
gogické řečnění při divokých demonstracích sem
nepatří.
Heslo „Sociální spravedlnost!“ je tedy dnes ve
lice oprávněno — kéž se rozlétá po celém světě!
2. Odpovědnost! Toto slovo hned upozorňuje na
důležitý požadavek pravé hospodářské a ísociální
obnovy.
Odpovědni jistě nejsme za osudy Ameriky, nebo
Austrálie — ale plně odpovědni jsme před lidmi i
před Bohem za to, co Boží Prozřetelnost nám svě
řila. Co to je? Každý to ví: vlastní domácnost!
Každý hospodář, postupující svůj statek synovi,
doporučuje mu: Synku, hleď si svého. Jen až bu
deš míti svůj grunt dokonale v rukou a bude
úplně .zabezpečen, pak teprve se podívej i do ci
ziny a navazuj styky třeba s Amerikou, ale i potom
jen tak, aby ti cizina nepoškodila, co máš doma!
— Je třeba o takovýchto samozřejmostech mluvit?
Ovšem, že je — neboť jako jindy často se děje,
tak i moderní hospodářství rádo zapomíná věci sa
mozřejmé. Kolik bylo u nás před krisí psáno po
jednání a knih o záviděníhodném amerikanismu —
i tehdy ještě, když se ona babylonská, věž americké
prosperity již hroutila. Doufejme, že nám americká
krise navždy bude výstrahou, abychom pro zájem
o cizinu nezanedbávali vlastní domácnosti.
Sem tam přece jest již slyšeti rozumné slovo. Na
příklad „Zprávy tiskové kanceláře Pražských vzor
kových veletrhů“ psaly nedávno: Z bilance roku
1935 je nejpotěšitelnějším, že došlo konečně k po
znání a k odhodlání, že musíme vykonati vše, k
zvýšení pořádku ve vlastních poměrech“. A k tomu
je právem přidán tento závažný důvod: „Neboť to
je předpoklad pro využití situace, až nastane světové
zlepšení poměrů a uvolní se mezinárodní obchod.“
Ano, nezbytný předpoklad, abychom i s cizinou
mohli navazovati výhodné hospodářské styky —
to je pořádek ve vlastních poměrech t. j. ve vlastní
domácnosti. Nikoliv naopak! Nečekat na zázračnou
cizí pomoc pro vlastní domácnost, nýbrž pustit se
čile do všemožných svépomocných prací, po případě
nebáti se i nějakého „experimentu“, kdyžtě všechny
podmínky hospodářství se tak změnily.
Zde věru by bylo třeba trochu více národní cti
žádosti: proč bychom nemohli býti vzorem pro jiné
země právě v těchto tak důležitých věcech? Pod
mínky pro pronikavou hospodářskou reformu jsou
u nás příznivější, než v jiných, ne tak bohatých
a buď příliš velkých, nebo příliš malých zemích.
V pracovním sociálním kroužku tázal se jeden člen
inženýra — odborníka: „Kolik lidí, myslíte, by
naše republika již dnes uživila, kdyby se hospodařilo
střízlivě, věcně, ne podle konjunktur v jiných svě
tadílech, nýbrž podle darů, jimiž Boží Prozřetelnost
obohatila naši vlast?“ — Odpověď byla: „I třikrát
více lidí by se uživilo s pomocí nynějších technic
kých vymožeností.“
Přeháněl? Podle nejspolehlivějších výpočtů, jež
byly v posledních měsících uveřejněny, by tato od
pověď byla dosti odůvodněna. Ale i kdyby ne
byla — nikdo nedokáže, že bychom si i po šestile
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tých smutných zkušenostech sami z bídy pomoci
nemohli. Ale ovšem — když hoří u nás, nesmíme
uvažovati, jakou stříkačku bychom si na to objednali
v Tokiu. Liberalismus — větroplach! Plný zájmu
a nadšení pro cizinu a svých lidí, hynoucích hla
dem, nevidí. Mamon zaslepuje zrak a zatvrzuje
srdce.
Někteří zase varují: Chcete tedy „autarkii“ —
tu nešťastnou čínskou zeď, jejíž stavitelem jest sobeckost ,přemrštěný nacionalismus? — O autarkii
pojednáme — dá-li Bůh — jindy obšírně. Zde jen
tolik: Rozumíš-li autarkii skutečně snahu, uzavřití
se úplně proti cizině, pak jí nikdo nemůže právem
hájiti. Ale s druhé strany též naprosto nelze chváliti takový nedostatek „soběstačnosti“, že bychom
bez ciziny neměli takřka sousta chleba — a na tuto
výstřednost třeba i dnes ještě více varovně poukazovati, než na její opak.
Naše odpovědnost začíná u nás samých u našich
ubohých nezaměstnaných. Všesvětové konference
nezmenší jejich počet ani na polovici, snad ani ne
o jedno procento.
Ostatně všecky státy plnou parou se zařizují na
autarkii a sice s úspěchem, nejvíce náš soused na
severu. Za suroviny pro textilní průmysl a za benzin
platí letos do ciziny o miliardy méně, než platil před
třemi lety. Nebylo by moudré, proti nebezpečím
s tím spojeným, zabezpečovati se jen plamennými
deklamacemi proti autarkii...
Zanedbávati vlastní domácnost — zejména za
dnešní krise — je těžký hřích, proti sociální spra
vedlnosti.
3. Zvýšená péče o vlastní domácnost ihned nás
přesvědčí, že průmysl potřebuje důkladné „přeorientace“, nemá-li sám ještě více chřadnout a státi se dokonce škůdcem všeobecného blahobytu.
Jest v tom jakási záhada: Stačí stopovati hospo
dářské zprávy z různých částí světa, abychom po
rozuměli, že nejeden klesající podnik našeho prů
myslu již se nezotaví, poněvadž ztratil navždy svá
odbytiště. Den co den se dovídáme o industrialisaci zemí, pro které dosud náš průmysl pracoval a
hledati nová odbytiště jest beznadějné, poněvadž
nás předešli konkurenti, s kterými závoditi nemů
žeme — i když neprovádějí dumping. Prostý roz
um by řekl: Poněvadž hospodářství musí počítati
se skutečností, nezbývá, než likvidovati to, co se
stalo života neschopným. Ale co se děje? Stále
nové pokusy o uzdravení pacienta polomrtvého, což
pohlcuje stamiliony a ohrožuje i to, co ještě má
něco životní síly. Samé sanování, — a stále více
obětí.
Příklad: „Zprávy Pražských vzorkových veletrhů",
sdělují: Nové Tturecko věnuje velikou pozornost
textilnímu průmyslu. Již začal pracovati v Kayse
ri (Cesarcea) textilní kombinát, zařízený na výrobu
30 milionů metrů bavlněných látek. Dokončuje se
výstavba kombinátu v Eregli, který vyrobí ročně
4,000.000 m bavlněných látek; bude zpracovávati
bavlnu z údolí Sakarya (o bavlně se píší — jako
o petroleji — knihy, patřící do válečného písem
nictví!) a zaměstná 1500 dělníků. Nový kombinát
pro bavlněné zboží bude také v Napilli do roku vy
budován. V Gemliku se staví továrna na umělé
hedvábí, která opatří celé Turecko tímto zbožím.
V Bruse se připravuje stavba továrny na česanou,
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přízi; bude ročně vyráběti přes jeden milion lněné
příze.
To se děje v Turecku; ale způsobí to nové seslabení našeho průmyslu. A Turecko není jediná země,
kde se dějí takové změny.
Právě jsem četl v cizích novinách zajímavý článek:
Americké tempo hospodářského vývoje — v Jižní
Africe. Všude se béře vývoj stejným směrem: zbaviti se hospodářské závislosti na cizině.
S tím tedy by bylo třeba počítali. Značným pře
sunům se průmysl nevyhne. Lépe bude, rozvážnou
rukou tyto nezbytné změny řídit, než nečinně při
hlíželi, jak se to „samo sebou“ vyvine — „samo
sebou“ se to bez nových poruch nevyvine!
Výmluvy, že taková přeorientace není možná, ne
platí. Za války se provedla pronikavá přeorientace
průmyslu přes noc a je-li dnes možno přestěhovali
velké průmyslové podniky do kraje s příznivějšími
podmínkami výrobními (hlavně levnějšími pracovní
mi silami), nikdo neuvěří, že by průmysl nemohl
provést i reformu neústupně vyžadovanou téměř re
volučními přesuny a změnami výroby, obchodu,
techniky.
t
Liberalismus rád se stotožňuje s pokrokem — ny
nější postup liberalistického kapitalismu rozhodně
není pokrokový. Na příklady z jiných zemí ani nepoukážeme — bylo by to příliš zahanbující.
4. Další požadavek sociální spravedlnosti je: re
forma moderní peněžnické soustavy. I nejlepší organisace výroby nepomůže, nebude-li zabezpečena
proti přehmatům všemohoucího téměř peněžnictví.
Peníze mají býti pomůckou směny — skutečně se
staly její nejsilnější brzdou. Bylo o tom již napsáno
několik knih, i ve formě románů. Ale bude to ještě
těžká práce, až se podaří zdolali všecky předsudky
o „posvátnosti“ nynějšího finančního řádu a zlomiti
neoprávněnou nadvládu peněz tak, aby se spoko
jily se svým přirozeným úkolem: Umožnovati a
usnadňovati poctivou směnu zboží a služeb.
Mnoho je hlasů varujících: Nedotýkejte se peněz
— mohli byste způsobiti velkou škodu! — Škoda
jest již způsobena tak hrozná, že větší není mož
ná; a byla způsobena právě tím, že si mamon při
lepil na peníze jakousi svatozář — no, jako tehdy
ono zlaté tele, tak je omámilo, že se mu klaněli a
kořili. Bylo třeba mnohem bystřeji, než se skutdčněi
stalo, přihlížeti k vývoji nadvlády peněz. Stačí podívati se do hlavních spisů o penězích a poznáme,
že všecky ty učené výklady o záhadě peněz jsou
plny nejistoty, mezer a rozporů, půda jako stvořena
pro vychytralé spekulace a podvod. Špatně by po
sloužil lidstvu, kdo by varoval: Nedotýkejte se...
Nikoliv — nýbrž na operační stůl s obludou, která
má na svědomí největší katastrofu světa!
Katolický bankéř Hamilton Steele o tom napsal
v americkém časopise „The Commonweal“: Vyni
kající katoličtí spisovatelé, Chesterton, Hollis, Dawson, Drinkwater, Ross a jiní, upozornili na neurovnalosti v moderním peněžnictví. I rozproudily se
rozpravy o tom a zjevily se i různé reformní ná
vrhy. Ale zmatek je velký. Stojíme před vetchou
budovou na rozviklaných základech. Může se to
najednou zhroutiti a pohřbíti všechen hospodářský
život. Neváhám říci, že i politické boje většinou
jsou zaviněny peněžnictvím. Tu potřebujeme dů
kladnou filosofii — o penězích i o bankovnictví.
Naprosto již nestačí smlouvati a smlouvati — ubohé

přišt ipkářst ví, které by snad na chvíli sjednalo mír,
ale potom zanechalo ještě větší nepořádek. Kde jste
Vy katoličtí filosofové a sociologové? My bankéři,
kteří chceme býti poctivými, vás potřebujeme. Kéž
by se zjevil nový Tomáš Akvinský! Jistě by se
nespokojil s nějakým článkem do časopisů, nýbrž
do hloubky záhad peněžnictví by vnikal, aby nám
ukázal, co činiti, by nebyla porušena spravedlivost.
Není naléhavější potřeby, než nová soustava peněž
nictví, vybudovaná na nezviklatelných základech
pravdy věčné. Nebude-li zde pomoženo, octneme se
s naším moderním peněžnictvím v blázinci!
Slovy mírnějšími, ale obsahem podobnými to potvrzuje
Dr. Alois Král ve své nové knize „Peníze a úrok“: „Není
v naší literatuře — mimo revuální práce — díla, které by
se věnovalo problémům peněžního mechanismu, t. j. otázce,
jak peníze vznikají, jak se poskytují úvěrem, jaki
se projevuje účinek úvěru a úroku, po případě jaké jsou
zásady peněžní politiky, jimiž má býti veden bankovní
systém. Nemohu neupozorniti na moderní literaturu an
glickou, která namnoze používá hladké řeči a nových
názvů, jednou aby formulovala staré pravdy (a vydávala
je za vlastní teorie), jindy aby skryla nedostatky
myšlení. Velká Počáteční Písmena, slovní žonglérství
a magie neslýchaných názvů udržují odstup augurů od
prostých studentů i veřejnosti. Zároveň prozrazují však ne
znalost literatury . . .“

Netečnost odpovědných činitelů vůči zmatkům v
základech a celé soustavě finančních teorií zname
ná velký hřích proti sociální spravedlnosti. Není
možno ponechati existenci lidu ve stálé nejistotě, za
viněné moderním finančnictvím. Zakazuje-li svědo
mí hazardovali. o své vlastní osudy, natož o osudy
bližního — co říci o „králích“ financí a jejich ochráncích v parlamentech, uvalujících na miliony
lidí nebezpečí, že ztratí znenadání všecko, co mají.
Kdo ještě máš porozumění pro význam sociální
spravedlnosti, přidej se k armádě bojovníků za lepší
společenský řád.
Abychom si řekli pravdu: Liberalismus, zbourav starší
sociální řád, spočívající na křesťanské spravedlnosti a lásce,
nedal zaň světu nijaké náhrady. Jeho hesla „svobody“ a „vol
né soutěže“ jsou skutečně jen anarchie a právo silnějšího;
nejevily-li se následky po hodně dlouhou dobu tak hrozně,
jako v nynější krisi, mělo to svou příčinu v tom, že bylo
ve světě ještě mnoho místa a mnoho možnosti pro nové pod
niky — ať solidní, ať nepoctivé, jako by se stále objevovaly
„nové světy“ a sice takové nové světy, jejichž domorodci
se dali snadno ovládnouti i zotročit. Ostatně i ve staré Evro
pě by to nebylo tak skvělé, jako by se podle oně,ch zvuč
ných hesel liberalistických zdálo. Sombart praví, že by po
třeboval fantasii Dantovu a pero Zolovo, chtěl-li by vylíčili
ukrutnosti, jež má liberalistický hospodářský řad na svědomí.
Zkrátka: o spravedlivé sociální soustavě v době libe
ralismu nemůže býti ani řeči; zákony jakž takž slušné nejsou
totéž, co spravedlivý společenský řad, a byl-li přece ještě
jakýsi pořádek zachováván, byly to zbytky dřívějšího křes
ťanského řádu.
V našem století však nastaly veliké změny, i v těchto
věcech — svět téměř všecek již je někým zabrán, ochoty
dát se zotročit už není ani u afrických černochů, zbytky
křesťanských tradic jsou v některých zemích vypleněny — i
jeví se ovoce liberalismu ve vší své ohavnosti, jak to již
dávno Pius IX. a jiní prozíraví lidé, předpovídal: Snad
řekneš: Nesvalujte vinu bolševického bezbožectví na li
beralismus, který nechtěl krve, byl mírným. Odpověď: I bolševismus je plodem liberalismu, jenže to dítko je důslednější
než jeho otec .. .

Nastala tedy skutečně chvíle, kdy po dlouhé době
sociální anarchie, třeba začít s budováním nového
sociálního řádu — ovšem pravého, spočívajícího
na evangeliu. Jak velký to úkol! Nebojme se ho,
„osudy lidstva jsou v rukou našich“ praví nám
Pius XI.
5
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5. Heslo „Pro sociální spravedlnost, pro nový so
ciální řád!“ nabývá neslýchaného dosud významu
nejnovějšími, téměř revolučními převraty, způsobe
nými vymoženostmi moderní techniky. Nejlépe tomu
porozumíme, vzpomeneme-li. že roku rSoo bázlivec
Malthus začal varovati: Rodiny by neměly míti
tolik dítek, nebude výživy; úrody nepřibývá tolik
jako lidí, bude hlad. Zatím vzrostlo obyvatelstvo
Evropy ze 180 milionů na 500 milionů — a výživa?
Nejstřízlivější hlavy vypočítávají, že by Evropa
sama uživila všechno lidstvo, t. j. 2000 milionů lidí,
jiní počítají ještě výš.
To jest jisté. Dnes je válka, podnikaná pro hmot
né výhody, hotové bláznovství. Žehná-li Bůh zemi
v takové míře, že by mohla uživiti pětkrát více lidí,
než jich je ve všech světadílech, tu přece není možno
tvrditi, že by bez války nebylo chleba!
Ale nejhroznější žalobou na dnešní sociální řád
jsou ty miliony lidí, které rok co rok umírají hla
dem — hladem v takovém nadbytku, že miliony
tun vzácného zboží se ničí ohněm, morem a jinak,
proč? Poněvadž prý není odbytu. Že není odbytu,
když vymírají nedostatkem chleba celé kraje?
Snad není jiného zjevu v dějinách kultury — či
barbarství? — který by tak přesvědčivě jako tato
nynější bída v nadbytku dokazoval, že mravní zákon
zavazuje nejen jednotlivce, nýbrž i státy a všecko
lidstvo. Vysvětlujte jak chcete, omlouvejte politiky,
státníky, finančníky, jak jen umíte — marná obha
joba. Sociální řád, který takové zjevy umožňuje,
protiví se základním zákonům řádu mravního. A
vyvolává-li to živelný odpor, pomáhající si i krutým
násilím, není se čemu diviti.
Jak pomůžeme? Budováním nového společenského
řádu, nového od základů, řádu spravedlnosti a lásky.
Revoluce technická si vynucuje vší naší pozor
nosti ještě z jiné příčiny. Američtí „technokraté“
(technici a hospodáři, kteří chtějí hospodářsko-sociální řád uvésti v soulad s technickými vymoženost
mi) vypočítávají, že by účelná organisace práce
a hospodaření umožnila opatřiti všemu lidstvu hoj
nost všech k životu potřebných věcí při pracovní
době asi 16 hodin týdně. I kdyby tyto výpočty byly
o značné procento pochybeny, pokrok techniky jisto
jistě zmenší velice pracovní dobu. I nastává velká
otázka, jak potom zaměstnávati lid? Naše oficielní
národohospodářská věda se tu ocitá u tak těžké pro

ni úlohy, že raději o tom ani nemluví. Co tedy my,
věřící?
Nebylo by pravda tvrditi, že již víme, co a jak.
Nevíme, i nám nastává povinnost studovati a uvažovati. Ale toho se báti nemusíme. Jakousi směr
nici nalézáme v minulosti církevního života. Kdysi
totiž měly některé kraje každý rok kromě 52 neděl
ještě 100 svátků zasvěcených. Tedy 150 dní v roce
se nepracovalo — a nebylo stížností na nezaměst
nanost a na nudu. Církev uměla svými bohosluž
bami. svou rodinnou i lidovou kulturou, také zába
vou, na příklad velkolepými náboženskými hrami,
lid zaměstnávati a vzdělávati způsobem nejušlechtilejším. Že právě dnes zase se šíří zájem o tyto
stránky kulturního života, můžeme považovat! za
pokyn Prozřetelnosti, jak se máme připravovati na
budoucnost.
Ostatně však netřeba se domnívati, že by pokrok
techniky zbavil lidstvo těžší fysické práce do té
míry, že by na ni stačilo denně jen 2—3 hodiny
a ostatek by zbyl jen pro duševní práci a zábavu.
Je potěšitelné, že to jsou věřící lidé, učenci i prak
tikové. kteří první upozorňují, kolikerým způsobem
bude možno i při nejvyspělejší pracovní technice
uplatňovati všecky lidské síly a schopnosti. Podí
vejte se na příklad do knihy „Sinn und Ende der
Arbeitslosigkeit“, kterou napsal Petr Dehen, truh
lářský mistr a zároveň vysokoškolský docent.
Že však tyto ideály budoucnosti předpokládají vy
sokou úroveň mravní a proto i náboženské vyspě
losti, to netřeba dokazovat!. Všecky dějiny nás učí:
Běda lidu, který se octl z jakékoliv příčiny ve vel
kém blahobytu, aniž se na to byl připravil velkou
mravní silou! To byla vždy horší katastrofa, nežli
chudoba a nouze. 1 světovládný bohatý Rím začal
se rozpadávati od té doby, co se dal nakaziti ne
mravností změkčelých už a zkažených Řeků a Orientálů.
Co to vše pro nás znamená? — Že hlavní požada
vek sociální encykliky, obnova mravního řádu, na
bývá denně větší naléhavosti, že tedy my, věřící
křesťané, jsme v první řadě povoláni, zabezpečiti
celému světu budoucnost skutečně šťastnou, skvě
lou, blahobyt jak po hmotné, tak i po duchovní
stránce.
To již vede k druhé části našeho hesla: Pro so
ciální spravedlnost a lásku!
(dokončení příště.)

S. S. Ghelfand:

*)
Cesta z krise?
1. Úsilí státníků a národohospodářů v celém svě
tě směřuje k tomu, aby co nejdříve ukončili sou
dobou krisi a vyvolali konjunkturu. Všichni
jsou skálopevně přesvědčeni: když jednou se roz
točí kola továren a obnoví se světový obchod, bude
po bídě a nezaměstnanosti. Konjunktura — toť ideál
národohospodářů — konjunktura ovšem, až do nové
krise (Zákon cyklů). Proti cyklickému rázu dneš
ního hospodářství nedá se prý nic dělati, poněvadž
střídání období „prosperity“ s obdobím „.deprese“
jest již v samotné povaze kapitalistického řádu. Po
kud bude trvati tento řád, budou prý i tyto cykly.

Pro docílení konjunktury se navrhuje: usilovati
o obnovení světového obchodu a o posílení domá
cího trhu vhodnými zákroky veřejné niky. Jako
prostředky proti peněžní tísni a {nedostatečnému
podnikatelskému ruchu doporučují se investiční prá
ce veřejné ruky (trvající 2—3 roky) a hlavně „ope
race na volném trhu“. (Nákup a prodej prvotříd
ních dílčích dluhopisů cedulovou bankou.) Peníze
prý v důsledku těchto operací se rozhojní, úroková
míra klesne, úvěr a soukromé podnikání oživne, ve
řejné investice budou s dostatek financovány, kola
se roztočí — bude po krisi. Severské státy, t. j.

*) Přinášíme tento zajímavý příspěvek, podávající zevrubnou kritiku dnešního hospodářského řádu a názory autora
na možné cesty nápravy. Diskusi vítáme. — Red.
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Norsko, Dánsko a Švédsko vedou boj s krisi právě
tímto způsobem a prý velmi úspěšně. Anglie též
již překonala prý krisi (operace na volném trhu jsou
v Anglii známy již 200 let). V posledních letech i
Německo a USA prováděly tyto operace.
Pokusme se stručně charakterisovati tak zvaný
hospodářský cyklus. Především: konjunktura a krise nejsou tak naprostým protikladem, jako se ob
vykle líčí. Celé liberalistické hospodářství se vy
značuje jednou vlastností, která jest společná kon
junktuře i krisi.
Jest to chronická nemoc kapitalistického řádu —
porušení rovnováhy mezi výrobou a spo
třebou.
Celé hospodaření spočívá ve výrobě a spotřebě.
Prostředníkem pak mezi výrobou a spotřebou jest
distribuce důchodů. Jelikož ani ve výrobě, ani
v distribuci důchodů není plánu a pořádku, vzniká
rozpor, disparita, mezi výrobou a spotřebou. Tento
nesoulad jest zjevem stálým, stejně jako stálou
nemocí jest vada srdeční chlopně. Je-li tato vada
vyrovnávána různými kompensatorními zařízeními
(sesílení svalstva srdce atd.), bývá nemocným málo
pociťována; selhávají-li však i tyto kompensace, jest
s nemocným zle.
Podobně jest tomu i s cyklickým hospodářstvím.
Pokud chronické porušení rovnováhy mezi výrobou
a spotřebou bylo vyrovnáváno různými činiteli, hlav
ně čilým světovým obchodem, byla „konjunk
tura“. Lidé si libovali ve vysokých cenách, mzdách
a dobrém odbytu. Nikoho nemohlo napadnouti, že
celý kulturní svět jest těžce nemocen. Když však i
světový obchod — tento vyrovnávající činitel —
byl těžkými poruchami postižen, zjevila se krise.
Konjunktura a krise jsou tedy v liberalistickém řá
du jen různými fásemi téže nemoci — disharmonie
mezi výrobou a spotřebou.
2. Aby nastala zase konjunktura, musí se tedy
alespoň obnoviti nějaké kompensacní zařízení, hlav
ně světový obchod. Nesčetné statistiky a diagramy
dokazují nepochybnou závislost krise a nezaměst
nanosti na stavu exportu a světového obchodu vů
bec. To jest naprostá pravda. Však není pravda,
že můžeme oprávněně doufati v obnovení světo
vého obchodu na starých liberalistických zásadách
„volné soutěže“, „otevřených dveří“ atd. Musíme
se přece jednou podívati skutečnosti přímo do očí a
přestátí klamati sebe a své bližní. Skutečnost jest
taková: Svět se v poslední době tak změ
nil, že na obnovení takového světového
obchodu, jaký byl dříve, není naděje.
Dříve státy (hospodářské celky) se dělily v pře
vážně průmyslové a převážně zemědělské a vzájem
nou výměnou statků se doplňovaly.
Dnes — každý stát se zařizuje v soběstačný ho
spodářský celek, zavádí „autarktii“.
Proč to dělají?
Jako příčiny autarktie se uvádí: měnová nejistota,
nerovnost a nestejnoměrnost v rozložení zlata, dum
ping ve všech jeho formách, (sociální, valutový,
kvalita zboží, exportní premie atd.) a mezinárodní
nejistota a válečné napětí mezi státy. Národohospo
dářští optimisté stále očekávají příznivé výsledky
od různých mezinárodních porad, konferencí a pak
tů a jsou přesvědčeni, že autarkie států jednoho dne
pomine a všechno se zase urovná. Při tom zapomí
nají, že přišel nový pán, který neuznává pro

sebe závaznosti nějakých tradičních národohospo
dářských zákonů; ten pán mocně zasáhl do osudů
lidstva a vynucuje si značné hospodářské struktu
ry světa od základů.
Tím pánem jest technika.
V roce 1913 bylo v Asii 8 a půl milionů vřeten
na bavlnu, v roce 1930 již 20 milionů. Do nedáv
ná kupovalo Rakousko cukr od ČSR. ve množství
17 kg na hlavu obyvatelstva ročně, dnes vyrábí samo
cukr ve množství 27 kg na hlavu ročně. Egypt se
osamostatnil ve výrobě skla a spěje k textilní autarkii.
Bulharsko již jest tak přesyceno průmyslem, že prč
zatím se nedovoluje zřizovati nové továrny. Turecko
docílilo úplné autarkie ve výrobě skla a textilií a
vyváží dokonce přebytky výroby do ciziny! Sovět
ský Svaz, který prodělal neobyčejný rozmach industrialisace také hledá cesty k autarkii v nejdůleži
tějších surovinách; ve výrobě bavlny se SSSR osa
mostatnilo a úspěšně usiluje o autarkii v kaučuku
(vyrábí umělý kaučuk svnthetickou cestou z líhu)!
Brasilie měla v roce 1913 50.000 přádelních Stán
ků, v roce 1928 — již 80.000. Maďarsko, dosud to
takřka klasicky agrární stát v poslední době se
značně zindustrialisovalo a hledá již v cizině trhy
na umístění přebytku své výroby.
I kolonie se překotně industrialisují a státy dříve
převážně průmyslové — se agrarisují.
Obrovské úspěchy techniky v zemědělství umožnily
takové hektarové výnosy, o kterých dříve se ani ne
zdálo. Počet zrn v klasech se několikanásobně zvětšil
(80 a více zrn, oproti dřívějším 20—30 zrnům), prů
měrná váha dobytka vzrostla z 2—3 q na 5—6 q,
osevní plocha se značně rozšířila — a to všecko
při mnohem menší potřebě lidské práce.
V roce 1899 se vyrobilo v Americe: 166 milionů
hl obilí s 32.000 dělníky.
V roce 1929 192 milionů hl obilí s 24.000 dělníky.
V roce 1900 se vyrobilo v Americe: 11 milionů
tun železa za 600 milionů pracovních hodin.
V roce 1929 58 milionů tun železa za 770 mi
lionů pracovních hodin.
V letech 1923—1927 stoupla výroba v USA takto:
Ocel: plus 80/0, dělníků však méně o 90/0,
Uhlí: plus 40/0, dělníků však méně o 160/0,
Tabák: plus 53%, dělníků méně o 13%,
Zemědělství: plus 100/0, dělníků však méně o 50/0.
V ČSR. bylo v roce 1919 vytěženo 10,254.233 tun
uhlí s 66.186 dělníky. V roce 1928: 14.560.305 tun
uhlí s 57.648 dělníky.
V roce 1901: bylo na území nynějšího Českoslo
venska 634 pivovarů s výstavem 9,355.320 hl piva;
V roce 1926: 525 pivovarů s výstavem 9,712.625
hl piva.
V roce 1928: 381 pivovarů s výstavem 9,140.600
hl piva atd.
3. Úžasný rozmach techniky způsobil nejen ob
rovský vzrůst celkové produkce při menší lidské
námaze, nýbrž i velké změny v kvalitní výrobě
v těch zemích, které až dosud byly odkázány na do
voz z ciziny. Technická snadnost cest k aut
arkii, spojená s rozmanitými výhodami, jako: ne
závislost na cizině, zaměstnání domácího obyvatel
stva, zlepšení obchodní bilance, hospodárnější vy
užití domácích surovin, — t. j. hlavní a nepo
míjející příčina autarkie států.
Hospodářská mapa světa se od základů změnila
a stále se ještě mění. I kdyby bylo lze připustiti,
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že válečné napětí povolí, měny sc ustálí atd., přece
bylo by naivním doufati, že státy se vzdají prak
tického využití technického pokroku, aneb že lze
nějakým způsobem technický pokrok zadržeti.
Doba liberalistického „volného soutěžení“, „ote
vřených dveří“ atd. pominula navždy. Obnoví-li se
jednou světový obchod, pak se to stane na docela
jiných základech. Světová, výměna statků bude
strukturálně jiná a bude se říditi jiným duchem, než
za liberalismu.
Ale připravovati se jen zastaralými pomůckami
na tuto obnovu světové směny jako na záchranu
z krise, jest sebevraždou. Cesta z krise nezačíná
exportem; skutečnost neúprosná praví: Lasciate ogni speranza — zanechte vší této naděje.
Nedaleko amerického města Milwaukee je auto
mobilový závod Smithův. V ohromné budově se
pohybuje běžící pás jako u Forda, Citroena a ji
ných automobilových králů. Rozdíl je v tom, že
tento pás je obsluhován jenom několika dělníky.
Podvozek se obrací na všechny strany a montáž
se děje jenom stroji. Kovové ruce uchopí podvozek
a s matematickou přesností konají všechny nutné
pohyby. Úloha několika strojníků je soustředěna
jenom na pozorování strojů. Podle slov přítomného
žurnalisty pohled do této obrovské dílny, kde tisíce
automobilů vyrůstají před očima diváka, bez po
moci lidských rukou, působí zdrcujícím dojmem.
Američtí odborníci vypočítali, že kdyby automo
bilové závody převzaly systém Smithův, stačilo
by iooo (slovy: jeden tisíc) dělníků pro
celou světovou výrobu automobilů!
V Japonsku a Americe jsou textilní továrny, které
pracují 24 hodin denně a chrlí miliony metrů zbo
ží do celého světa; celá výroba jest mechanisována,
dozor nad stroji provádí 3 až 5 (slovy tři až pět)
dělníků v celé velké 3 až 4 poschoďové budově..
Spokojme se s těmito několika případy. Svět se
opravdu mění. Jest nutno zaujmouti stanovisko.
4. Národohospodáři doporučují různá kompens a č n í opatření, která by přivodila tak toužebně
očekávanou konjunkturu.
A vskutku:
Některé státy již se mohou pochlubiti tím, že vý
rob n í krisi již překonaly.
Tak na příklad: Japonsko, Anglie, Dánsko, Švéd
sko a Norsko, dokonce předstihly výrobní stav z
roku 1929, roku to vrcholné konjunktury.
Německo dosáhlo 9Ó°/o celkové výroby z roku
J929. USA dosáhlo 750/0. Belgie 700/0, předkrisové
produkce. Francie však, Československo a Švýcary
dosáhly jenom 650/0 stavu z roku 1929. Musíme
tedy záviděti oněm šťastnějším zemím? Podívejme
se na to blíže. V Japonsku stoupla výroba
v roce 1935 oproti roku 1930 o 45%, nezaměst
nanost však se zmenšila jenom o 200/0. V Anglii
a Norsku: V roce 1935 výroba o 50/0 vyšší, než
v roce 1929, nezaměstnanost se zvětšila o 800/0!
V Dánsku byla výroba v roce 1935, oproti stavu
z roku 1930 o 200/0 vyšší, nezaměstnanost se zvý
šila o 900/0. Vzestup výroby neznamená tedy ukončení nezaměstnanosti, ba může vykazovati velký
vzestup nezaměstnanosti. Při tom tito nezaměst
naní, kteří byli technickým pokrokem vyřazeni z
práce, byli vyřazeni navždy, bez jakékoliv
naděje vrátiti se k svému bývalému zaměstnání
v soukromém podniku.
8

Totéž platí i o vzestupu exportu. 1 lam, kde vývoz
roste, neroste zaměstnanost. Na př.: V roce 1935
vzrostl československý vývoz v hornictví, hutnictví,
zpracování kovů, strojích, dřevařství, konfekci, ze
mědělství, lesnictví, — ale nezaměstnanost v těchto
oborech neklesla, anebo ještě stoupla!
V roce 1934 byla výroba v ČSR. oproti roku 1933
o 120/0 větší, kdežto zaměstnanost stoupla jen o 80/0
Největší metalurgické závody v Československu
předstihly v roce 1935 stav výroby z roku 1929,
ale zaměstnávají jenom 50% dělníků. (12.000 lidí
oproti 24 tisícům v roce 1929!)
Pro zajímavost uvedu ještě: Označíme-li množ
ství technické energie, připadající na jednoho spo
třebitele v Číně číslem 1., tu na jednoho Čechoslo
váka připadne 9 jednotek, na jednoho Němce 12,
na jednoho Američana 30 jednotek.
Srovnáme-li stav nezaměstnanosti v Českosloven
sku, Německu a USA, a vezmeme-li v úvahu roz
díly v počtu obyvatelstva, obdržíme tytéž číslice:
9, 12, 30! Divná „náhoda“.
5. Co z toho všeho plyne?
a) Technická revoluce způsobila hluboké struk
turální změny v dnešní společnosti.
b) Obnova světového obchodu v bývalém rozsahu
jest v dohledné době nepravděpodobnou.
c) Návrat konjunktury neznamená ukončení ne
zaměstnanosti a může dokonce způsobiti i vzrůst
technologické nezaměstnanosti.
Doba krise jest největší překážkou dalšího tech
nického zdokonalování výroby. Není odbytu, není
úvěru, není peněz. Není pro koho vyrábět a stavět.
Není peněz na drahé investice, na nové dokona
lejší stroje. Pracuje se omezeně a používá se ra
ději lidské práce, poněvadž stroj se nevyplácí, pracuje-li omezeně (stroj musí býti plně zaměstnán,
má-li pracovati rentabilně). Uvážíme-li že krise trvá
již 6 let, pak musíme přiznati, že počet nezaměst
naných poměrně ani není příliš velký, zvláště když
si ještě připomeneme i přirozený přírůstek obyva
telstva a znesnadňování vystěhovalectví. Krise te
dy brzdí tempo racionalisace a m echá
ni s a c e.
Ale jakmile zasvitne slunéčko konjunktury, uvolní
se úvěr, zlepší se odbyt, — ihned se začne kapitál
investovat! do nových strojů, zvelebovati technické
zařízení podniků, a nezaměstnanosti bude přibývati.
Proto: všecky kompensační prostředky pro vy
kouzlení konjunktury, také operace na volném trhu
jsou jen narkotikem.
Právě v Anglii, Švédsku, Norsku, Dánsku, léčili
krisi hlavně těmito operacemi. Výsledky jsou zná
my : Výrobní krise byla překonána, nezaměst
nanost se zvětšila, čili, — operace se zdařila,
ale pacient zemřel.
Na místo hledání různých kompensačních nápla
stí, třeba obrátiti pozornost k základní nemoci
dnešního hospodářského řádu — porušení rovnováhy
mezi výrobou a spotřebou. Liberalistická anarchie,
která díky technickému pokroku vyvrcholila v úpl
ný výrobní zmatek, žene výrobu do stavu absolutní
nadprodukce. Říkáme: žene, poněvadž skutečné nad
výroby, t. j. stavu, kdy po ukojení skutečné po
třeby, zůstávaly by ještě velké přebytky, dosud
nebylo. Pro vznik odbytové krise není třeba nad
produkce; odbytová krise vzniká mnohem dříve,
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nežli by nastala skutečná nadvýroba, a sice poclspotřebou následkem vadného distribučního systé
mu. Národohospodářské slovíčkářství nazývá tuto
reální skutečnou podspotřebu, čili nouzi „relativ
ní nadvýrobou“.
Distribuční soustava naší doby se vyznačuje kvantitavními a kvalitativními závadami. Kvantitativně:
nedostatečný a nespravedlivě rozdělený národní dů
chod. Kvalitativně: Neschopnost dnešní finanční
soustavy, býti vhodným nástrojem distribuce.
Nebudeme se šířiti o kvantitativních závadách,
jelikož jsou všeobecně známy. Shrneme je ve 4
hlavní zjevy:
a) tvorba kapitálu se děje skoro výhradně v soukromo-podnikatelském obvodu; proto iniciativa té
měř všeho hospodářského podnikání jest v rukou
soukromníků. — Další závady:
b) Zásada vše ovládající soukromého zisku beze
zření k obecnému blahu a nedostatečná odměna
pracujících za mzdu.
c) Rostoucí technologická nezaměstnanost a ne
schopnost soukromého podnikání, opatřit nezaměst
naným jinou pracovní příležitost.
d) Bezmocnost ^plynoucí z chudoby) veřejné mo
ci, která stojí mimo proces tvorby kapitálu.
O kvalitativních závadách distribuční sou
stavy pojednáme poněkud obšírněji:
b) a) Peníze mají za úkol býti prostředníkem
směny a měřítkem hodnot.
Tomuto úkolu dnes peníze neslouží. Naopak sa
my se staly zbožím, a to nejdražším na světě. Tím
jest jejich poslání znemožněno. Namítneš: Tak zlé
to snad není. Vždyť i dnes ještě obchodník pro
dává své zboží, i na příklad boty, za peníze, čili
peníze zprostředkují směnu bot. To jest očividné.
Odpovídám: „Očividné“ se zdá i to, že slunce
se točí kolem země, ale není to pravda. Peníze ne
byly prostředkem koupě bot, nýbrž boty byly pro
středkem k nabytí peněz; zákazník prodal své peníze,
a obchodník peníze koupil. V jiných případech
prostředkem koupě peněz je gramofon, klobouk a
jiné. Účelem hospodářského života není směna stat
ků a služeb, nýbrž nabytí peněz. Hospodářský ži
vot se změnil v koupi a prodej peněz.
b) „Klasické“ teorie o poptávce a nabídce jsou
již překonány skutečným životem a patří do sbírky
starožitností.
>
Pro moderní výrobu neexistuje již problém na
bídky zboží. Technika mohla by celou zeměkouli
přímo zaplaviti hojností všemožných statků, ale neodlučným stínem technické revoluce je špatný roz
dělovači systém. Poptávky po této hojnosti není a
nebude, dokud bude existovati dnešní finanční sou
stava. Za to však jest vždy živá a nikdy ne
utuchající poptávka po penězích.
Proč?
Především: Zlato, jako podklad směny, není pří
činou výsostného postavení peněz. 1 v těch státech,
které opustily zlatý standard své měny, zůstaly pe
níze pořád drahým a nade vše milým účelem a
ne prostředkem směny.
I kdyby všechno zlato světa bylo znehodnoceno
vynálezem levné výroby zlata, — peníze zůstanou
i nadále ideálem a modlou lidstva. Příčina vězí
v něčem jiném, než ve zlatě.
Každý statek na světě jest podroben zákonu stár
nutí a opotřebování. Šaty se obnosí, vyjdou z mody,

radiopřijímač potřebuje výměnu součástek, nebo se
objeví na trhu lepší, a levnější výrobek. I lidská
práce je podrobena témuž zákonu: Člověk stárne,
sil ubývá, výkon slábne. Časově omezené jsou i růz
né právní nároky, směnky, výhry v loterii, jízden
ky, vstupní lístky do divadel a koncertů, aby se
předešlo jinak nevyhnutelnému zmatku a chaosu.
Tento nepsaný, ale vše ovládající zákon jest ja
kýmsi regulativem celé výroby a všeho lidského
podnikání. Kdyby vyráběné statky byly časově ne
omezenými ve své hodnotě a vždy prvotně svěžími,
nastala by pro výrobu a celou lidskou civilisaci ka
tastrofa.
Jenom peníze jsou z tohoto zákona vyňaty. Od
svého vzniku, až do své vždy nepřirozené
smrti (zničením, inflací atd.) jsou vždy žádoucími
a novými. Peníze nestárnou a nekazí se. V očích
lidstva mají peníze proto mnohem čestnější posta
vení, než jakékoliv zboží neb práce. Peníze jsou
časově neomezeným nárokem na všechno pozem
ské blaho — i není divu, že hospodářská směna
se utvořila tak, že každý se snaží zbavit se dobrých
sice, užitečných, ale časově omezených statků, a
zmocnit se časově neomezených peněz. Proto i cena
peněz jest vyšší, než cena zboží a práce, proto
účelem a ideálem života se staly peníze. Místo aby
byly služebníkem směny, staly se peníze pán e m, všemocným Mamonem, kolem kterého se
všecko točí a kterému se všechni klaní.
c) Thesaurace peněz, čili lidově řečeno, ulejvání peněz do punčoch a spekulace s penězi — jsou
jen přirozeným výsledkem výhradného postavení pe
něz. Již to znemožňuje ideální poslání peněz, —
býti prostředníkem směny. Avšak nedosti na tom.
Peníze mají býti ještě i měřítkem hodnot. A
tu jsme u největšího zla a škůdce hospodářského
života, který se objevil jako stín technické revoluce,
a který se jmenuje: Primérní deflační proces.
Primérní deflační proces jest zjev nezadržitelné
ho přehodnocování peněz i pohledávek na pe
níze a znehodnocování statků a služeb.
Tento zjev jest primérním (původním), poněvadž
není třeba nějakého umělého zásahu, aby penězům
propůjčena byla vyšší subjektivní a objektivní hod
nota oproti statkům a službám. Primérní deflace
vyplývá ze samotné podstaty dnešních peněz, z je
jich časové neomezenosti.
Již slyším námitku: Vždyť peníze, jako měřítko
hodnot, musí býti jaksi nehybnými a neměnnými,
tedy jest i jejich časová neomezenost oprávněná.
Odpovídám: Sedíš za stolem a hovoříš s příte
lem. Ačkoliv se země točí kol své osy a kolem
slunce, zůstává vzdálenost mezi tebou a přítelem
stejná, poněvadž i ty i tvůj přítel i celý dům
vše se zúčastňuje pohybů země. Kdybys však zůstal
absolutně nehybným, tu již za vteřinu utekla by od
tebe zeměkoule i s tvým přítelem na desítky kilo
metrů. Proto nemohou býti měřítkem hodnot i ča
sově neomezené peníze. Každý statek jest podroben
znehodnocení v čase a musí býti proto i včasně
spotřebován, jinak může nastati doba, kdy znehod
nocení statku dostoupí úplné nepotřebnosti a neprodejnosti. O službách platí totéž ještě ve větší
míře. Či snad dělník a jeho rodina mohou čekat,
až práce bude lépe hodnocena? Peníze mohou Čékati neomezeně. Peníze nejsou ovšem nesmrtelné.
Ale, zaniknou-li, jest to vždy zánik násilný, nepři9
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rozený, inflace, státní převrat, zničení atd. Jinak
od okamžiku vzniku jsou časově neomezeným, vždy
hodnotným a vítaným zbožím. Přehodnocení peněz
jest pak na snadě — jejich subjektivní a objektivní
převaha nad všecek ostatní svět jest obrovská. To
jest zjev, který jsme pojmenovali „primérní, pů
vodní, přirozená deflace.“
Vysoké ceny a mzdy za konjunktury? Cena pe
něz byla však mnohem vyšší. Srovnejte jen výši
úvěru peněz s úvěrem zboží za „konjunktury“. Primérní deflace jest zjev permanentní, tu se zostřu
jící, tu zeslabující, ale nikdy nepřestává docela.
Primérní deflace nemá nic společného se zlatou
deflací.
Přehodnocení zlata a tím i zlatého obsahu ně
jaké měny, má vliv jen na vzájemný poměr mezi
různými národními měnami, ze kterých jedna byla
určitým způsobem přehodnocena proti jiným národ
ním měnám. Na př. přehodnocení, resp. znehod
nocení zlata, zmenšení neb zvětšení zlatého ob
sahu měny, může značně působiti na poměr franku
k libře, neb k dolaru zlatému. Tato okolnost má
zajisté velký význam v mezinárodních hospo
dářských stycích, ale jest naprosto bez vlivu na
původní poměr časově neomezených peněz k ča
sově omezeným statkům a službám. Jinými slovy:
Zlatá deflace a výkyvy cen zlata vůbec nemají
žádného vztahu k primérní deflaci, která panuje
uvnitř v každém hospodářském celku. Primérní
deflace nedá se obejít žádným měnovým manévro
váním — ani devalvací měny, ani opuštěním zlatého
standartdu, ba ani ne inflací.
d) Překotné stoupání cen za inflace? Jenom
zdánlivě. Přepočítáme-li astronomické číslice inflač
ních cen do nějaké „normální“ valuty, vidíme, že na
opak ceny neobyčejně hluboko poklesly. Reální dů
chody klesají ještě více než ceny, kupní síla lidu jest
takřka zničena. Do země s inflační měnou hrnou se
ze všech stran cizinci s „normální“ valutou, aby
si lacino zakoupili. Co to je? Týž přimérní deflační
proces, jenom že vyjádřený ve vysokých hospo
dářských číslech. Ale právě za inflace nabývá pri
mérní deflační proces nejostřejších, přímo katastro
fálních forem.
Proč?
Inflace jest hospodářsky neodůvodněné rozmnožení
oběživa. Skutečná nová kupní síla se tím ovšem
netvoří a nerozmnožuje, nýbrž se jen přesunuje
od dosavadních držitelů kupní síly k majiteli lisu
na bankovky, který si takto přivlastňuje část kupní
síly proti vůli dosavadních držitelů, a bez závazku
tuto částku navrátiti. Inflace jest tedy nucenou půjč
kou nejhoršího druhu.
Opakováním emisí, rozmnožujících oběživo, při
vlastňuje si majitel lisu na peníze stále větší Částky
kupní síly obyvatelstva, kterému navrací ¿ve formě
platů, investic atd.) přivlastněnou částku jen v roz
ptýlené formě, neschopné hospodářské zásluhy. Sní
žená kupní síla lidu projevuje se ihned poklesem
reálných cen a důchodů (čistě deflační zjev!).
Ztráta hospodářské zásluhy peněz se projevuje vze
stupem nominálních hospodářských čísel.
Z toho vidíme, že inflace naprosto nepřekáží primérnímu deflačnímu procesu, ba přidružuje k němu
ještě i umělé snižování důchodů i cen v důsledku
měnových operacích, čili záměrnou deflaci. Ne
ní potom divu, že tyto sdružené zjevy v nejkratší
1O

době dokonale ničí celé národní hospodářství a ve
dou ke katastrofě. Protiklad: inflace — deflace,
jest klamným. Inflace v běžném pojmu jest soustava
stoupajících hospodářských číslic oproti deflaci.
Ale primérní deflační proces trvá jak při vysokých,
tak i při nízkých hospodářských číslech a nedá se
odstraniti žádnou měnovou akrobacií.
e) Za uplynulých šest let krise bylo použito v ce
lém světě množství „starých a osvědčených“ pro
středků pro ukončení lidské bídy. Aby se zastavilo
deflační propadávání, opouštěl se zlatý standart měn,
devalvovaly se měny, prováděly se „operace“ na
volném trhu: remonetisovalo se stříbro atd. De
flačnímu procesu byl vyhlášen boj na život a na
smrt, ale bojovalo se jen s větrnými mlýny. Všech
ny tyto zákroky byly vlastně namířeny proti zlaté
deflaci, nikoliv proti pravé primérní deflaci. A vý
sledky? Úplný zmatek v mezinárodních hospodář
ských stycích a další propadávání cen a důchodů
doma. Ceny, pokud nejsou uměle udržovány kar
tely a monopoly, stále klesají (viz úspěch jednotko
vých obchodů) a též důchody, jak o tom mluví jas
ně statistiky sociálně pojišťovacích ústavů. Někteří
národohospodáři navrhují proto další devalvaci, resp.
opuštění zlatého standardu, rozmnožení oběživa atd.,
čímž prokazují, žetaková jejich národohospodářská
„věda“ nemá pro skutečnost velké objektivní ceny.
Leccos tu připomíná chiromantii, neb astrologii.
Jestliže opravdu existuje přímá závislost cen a
mezd ve vnitrozemí na pohyby ceny zlata, pak mu
sela by býti správná též i následující úvaha: Zhod
notí-li se zlato (měny kryté ze iooo/o zlatém) o
ioo/o, ceny klesají o 10%; zhodnotí-li se zlato o
300/0, ceny klesají o 300/0; zhodnotí-li se zlato o
1000/0, budeme zboží dostávali zadarmo!
Proti deflačnímu smršťování oběživa a jiným deflačním zjevům nelze bojovati inflačními zákroky;
to by znamenalo zaměňovati příčiny a následky.
Deflační proces není vyvolán smršťováním oběživa,
nýbrž právě naopak: Ubývání směnných prostřed
ků, drahý úvěr, thesaurace, propadávání cen a dů
chodů, vše to jest následek primérního deflačního procesu, který má svůj původ v ča
sové neomezenosti peněz.
Dokud nebude stávající finanční soustava nahražena jinou, lépe odpovídající naší době technické
revoluce, budou nesnáze stále trvati.
7. Dnešní finanční soustava znemožňuje i jakékokoliv hospodářské plánování. Dejme tomu, že
by se podařilo syndikalisovati celou výrobu, stano
vití pevné výrobní kontingenty, ceny a mzdy. Ta
kové plánování beztak zůstane jenom na papíře. Ve
výrobních metodách panuje anarchie; v stejném
oboru výroby co továrna, to jiná zařízení, jiná vý
konnost strojů, jiná zaměstnanost lidí. Omezování
výroby, což jedině při syndikalisaci přichází v úva
hu, zřejmě těžce poškodí vysoce racionalispvané
podniky a znehodnotí jejich mnohamilionové inve
stice. Kromě toho se tím znemožní další zlepšení
výroby a technické zdokonalování. Otázka ne
zaměstnanosti se tím vůbec neřeší, ještě
naopak se přiostřuje, jelikož každoroční přirozený
příliv mladých lidí, kterým různé reglementace a
„numeri clausi“ znemožní podnikání a zaměstnání,
věc ještě komplikuje.
Ani pevné ceny a důchody zaměstnanců nezabez
pečí alespoň přibližně rovnováhu mezi výrobou a
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spotřebou. Pevné důchody — toť ovšem stálá kup
ní síla, ale neznamenají ještě stálou kupní vůli.
Nejen proto lidé nekupují, že nemají peněz, ale
též proto, že peníze jsou dražší a cennější, než
zboží. Peníze lze schovati do punčoch, půjčovali
na úrok a lzečekati, až zboží přece poleví. Samotná
dnešní finanční soustava jest chybná a znemožňuje
soulad mezi výrobou a spotřebou.
Organisace výroby a pracovního poměru samy o
sobě nestačí. V Sovětském svazu jest tatáž
finanční soustava časově neomezených peněz, jako
i v celém ostatním světě. Daňový šroub jest tam
pevně přitažen a socialistický stát s velkolepě organisovanou výrobou si musí od vlastních občanů
a v cizině vypůjčovati za úrok peníze, aby mohl
uskutečniti hospodářské plánování.
A co by se stalo, kdyby všichni pracující v SSSR
se stali Stachanovci a vydělávali by tisíc a více rublů
měsíčně. Stát by prostě neměl penez, aby je vyplá
cel a musel by snížiti úkolovou sazbu! Vzhledem
k potřebám 160 milionového obyvatelstva jest v
SSSR ještě podvýroba. Až i tam rostoucí výroba
postačí k poměrné saturaci potřeb, pak začne i tam
spotřeba pokulhávali za výrobou. Celá velkolepá
organisace se zhatí následkem ochabnutí kupní vůle
a záměrné podspotřeby. Projeví se pak týž primérní deflační proces, jako i všude jinde. Finanční
soustava časově neomezených peněz, již 6.000 let
stará, nemůže býti základem distribuce v našem
věku technické revoluce. Chceme-li docíliti největší
spotřeby při největší výrobě, musíme organisovati
distribuční soustavu peněz na nových základech.
8. Technická revoluce znamená ještě i novou so
ciální orientaci nemajetných vrstev obyvatel
stva. Učení o nepřekonatelném rozporu mezi buržoasií a proletariátem o nadhodnotě práce a třídním
boji jednotného proletariátu, vše to jest v naší době
anachronismem.
Vývoj věcí béře se docela jiným směrem. Před
stavme si majitele cihelny, který zaměstnává 100
dělníků, za denní mzdu Kč 30.—; denní výroba
cihel 10.000 kusů, denní zisk majitele KČ 400.—
(tyto údaje jsou samozřejmě jen názorným sché
matem). Pan továrník jest přesvědčený marxista
a nechce těžit z nadhodnoty práce dělníků; pone
chává si proto jen Kč 50.— denně a zbytek Kč
350.— rozdělí mezi dělníky. Každý má tedy denně
ne Kč 30.—, nýbrž Kč 33.50, což vzhledem k obě
ti majitele jest zajisté pranepatrným výsledkem. To
várník rozhodne se proto použiti technického po
kroku a nakoupí strojů, které převezmou na sebe
takřka všechnu práci. S 10 dělníky, kterým majitel
platí po Kč 60.— denně při vlastním zisku Kč
1.900.—, vyrábí 20.000.— cihel denně. Ale — svě
domitý fabrikant-marxista, nechce se spokojiti s
tím, že jeho dělníci mají dvojnásobný příjem proti
dřívějšku; on nechce vůbec třídních protiv zaměst
naneckého poměru, velkého rozdílu v důchodech
atd. Proto ustanovuje dělníky svými společníky
s denním příjmem po Kč 220.—, sobě pak, jako
vedoucímu, ponechává Kč 300.—.
Tedy: neexistuje více nadhodnota práce neexistují
více třídní protivy, „sociální otázka“, čili poměr
mezi kapitálem a prací jest vyřešen. Avšak: zů
stalo 90 nezaměstnaných dělníků, vyřa
zených technickým pokrokem z práce
a výdělku!

S rozvojem techniky mizí i „nadhodnota“ lidské
práce. Jelikož technologická nezaměstnanost není
rázu konjunkturálního, nýbrž trvalého, proto zájmy
trvale zaměstnaných a trvale nezaměstnaných se
značně od sebe liší. V dalším vývoji nebude svět
se děliti, na buržoasii a proletariát, nýbrž ve dvě
třídy zcela jiného rázu, stojící proti sobě rozdě
leně větší propastí, nežli dnešní fabrikani a děl
ník, a sice to budou: zaměstnaní a nezaměst
naní.
Porozumíme-li tomuto vývoji a jeho nedozírným
následkům pro celou lidskou společnost, pak musíme
odhoditi zastaralé národohospodářské teorie, jako
nepotřebné pro poměry tak změněné.
9. Jest velmi rozšířený názor, že nynější finanční
soustava jest jenom „nástavbou“ společenského řá
du a že se změnou struktury a základů dnešní spo
lečnosti se změní takřka samočinně i distribuční
soustava peněz. Tento názor jest naprosto mylný.
Dnešní finanční soustava existuje již 6.000 let a pře
žila nejrůznější společenské a výrobní formy. Na
příkladě Sovětského Svazu se můžeme přesvědčiti o
tom, že i radikální změna společenské struktury
zůstává bez vlivu na finanční soustavu časově ne
omezených peněz. To sice neznamená, že společen
ská forma a finanční soustava jsou na sobě úplně
nezávislými a bez vzájemného vlivu. Vztah tu je,
jenomže poněkud jiný, než si to mnozí představují.
Páteří soudobé společnosti jest individualistická
podnikatelská iniciativa. Nezbytnou podmínkou této
iniciativy jest kumulace kapitálu v soukromopodnikatelské sféře. Tato kumulace byla ma
te r ie 1 n ě umožněna časovou neomeze
no s t í peněz.
Kapitál, totiž nejen peněžní kapitál, ale nashromaždování a koncentrace výrobních zdrojů a pro
středků v rukou jednotlivců byly by bez časové
neomezenosti peněz, nemožností.
Tato vlastnost propůjčila penězům též bezměrnou přitažlivost nad všechny statky pozemské. Od
útlého dětství se lidé vychovávají v hluboké úctě
a lásce k penězům. Pro peníze lidé lhou, kradou a
vraždí. Nejen proto, aby si opatřili všemožný bla
hobyt. Jsou známy četné případy, že lidé umírají
hladem, sedíce na žoku peněz. Jeden sbírá znám
ky, jiný obrazy; touha po nashromaždbvání peněz
jest však společná téměř všem. Pro ukojení této
nezkrotné touhy lidé nezastavují se před ničím,
neboť jak již Písmo svaté praví: „Kořen všeho
zla jest žádostivost peněz“ (1 Tim. b. 10.).
Technika objevila nové možnosti hromadného na
bývání peněz. Kdežto dříve celé vrstvy obyvatelstva
byly vyloučeny z práva neomezeného vlastnictví, liberalistická éra „volnosti, rovnosti, bratrství“, ote
vřela všem brány chrámu Mamona. Časová neomezenost peněz, spojená s novými vyhlídkami na hro
madění obrovských bohatství, způsobila přímo my
stickou lásku k Mamonu. Tu jsme u samého pra
mene liberalistické ideologie a filosofie. Kdyby exi
stovalo 10 přikázání liberalismu, první by bylo; Pe
níze, toť tvůj bůh, a k I a n ě t i se mu budeš!
Další přikázání liberalismu? Osudy dělníků dávají
odpověď: Ten, kdo nabízí svoji práci za mzdu, ne
může čekati. Cekati mohou jen peníze. Ten. kdo
práci platí, jest proto ve velké výhodě proti tomu,
kdo za práci bere mzdu. „Nadhodnota prá-
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ce?“ Nic jiného, než funkce prim ér ní li o def 1 a č n í h o procesu!
Výroba není dnes ve skutečnosti v rukou těch, kdo
formálně vládnou výrobními prostředky, nýbrž v ru
kou finančního kapitálu.
Pánem nad výrobou není ten, kdo má stroje, ale
ten, kdo má peníze. Výroba jest proto pevně se
vřena v kleštích plutokracie. Marně volají varovné
hlasy: Nechť se střediska tvorby peněžního ka
pitálu spokojí se svým původním posláním a neza
sahují do výroby samotné. Všecko marné. Mamon
slaví vítězství za vítězstvím a kráčí přes mrtvoly,
slzy a zoufalství.
Útvar soudobé společnosti jest tedy velmi závislý
na finanční soustavě časově neomezených peněz.
Ještě více: Struktura dnešní společnosti
stojí a padá s d n e š n í f i n a n č n í soustavou.
10. Smysl a význam naší doby dá se charakterisovati jedním slovem: Přerod. Přerod sociální,
hospodářský, mravní. Při tom: ne třídní boj, ne
vyvrcholení sociálních protiv, nýbrž technická
revoluce, jest tou hybnou silou, která přetvořuje
svět od samých jeho základů.
Technika střetla se se zastaralými hospodářskospolečenskými institucemi a zastaralou mentalitou.
Technický pokrok na jedné straně a sociální a mrav
ní zaostalost na druhé — toť jsou protivy dnešního
života.
Úkolem dnešního lidstva a jeho vůdců jest: Usku-

tečniti přerod světil bezbolestně a bez otře
sů, na zásadách nezměnitelných mrav
ních zákonů.
Stojíme před svobodným rozhodnutím: Katastro
fa anebo nový život. Ne vyumělkovaná konjunktura
za vydatné spolupráce lisu na bankovky, s rostoucí
technologickou nezaměstnaností a beznadějnou bí
dou milionů, nýbrž nový život v novém světě.
Tento svět není někde na jiné planetě, nebo v bu
doucích tisíciletích. Tento nový svět již stojí před
námi, technika jej stvořila a čeká jen, aby se lidé
uchopili vlády nad ním.
Jako první krok do nového života jest třeba změniti finanční soustavu časově neomezených peněz a
zavěsti odpovídající naší době sériově termino
vané peníze. Deflační proces bude tím defi
nitivně ukončen, podstatně se změní struktura tvorby
a kumulace kapitálů. Veřejná moc se rozpomene na
své povinnosti, které za liberalistické éry zanedbá
vala, doplňovati totiž, nač jednotlivec i stavovské
organisace nestačí; proto se činně zúčastní i ka
pitálové tvorby a distribuce úvěru. Tak bude na
vždy zabezpečena postačující pracovní iniciativa ve
řejné moci a technologická nezaměstnanost bude
absorbována permanentními velkými veřejný
mi investicemi. Pracovní důchod lidu bude navždy
zabezpečen, směna a spotřeba nebudou brzděny a
znemožňovány. Ideální cíl bude: Reorganisace vší
výroby na vědeckých základech a vytvoření plá
novitého, cílevědomého, spravedlivého hospodářství.

D r. Marko W e i r i c h:

K eugenické otázce.

Zabraňuje sterilisace kontraselekci?
Nikdo nemůže popírati národohospodáři právo,
aby se hlásil k slovu v časopise pro otázky sociální
obnovy. Více snad překvapuje, že by mohl promluviti i o otázce eugeniky, která zdánlivě by, patřila
jen do oboru biologa, lékaře, právníka, sociologa
a theologa.
Národní hospodářství obsahuje nejen statky, ný
brž i člověka. Statky slouží k ukojení potřeb člově
ka. Proto národohospodáře zajímá všecko, co má
vztah k hlavnímu podmětu, nositeli hospodářství,
k člověku. Populační politika proto po delší době
praktického nezájmu se strany národohospodářů na
bývá dnes větší aktuality a akutnosti, hlavně při
řešení krise.
Přistupuje-li však k tomu světový názor, a hlavně
katolický světový názor, který vidí základnu vlády
člověka nad vnějším světem ve vůli Boží, která
dala člověku rozum a proto ho postavila vysoko
nad pouhou hmotu, nad rostlinný a zvířecký svět,
pak tím více se musí národohospodář zajímat nejen
o čistou populační politiku s hlediska statistického,
výrobního nebo spotřebitelského, nýbrž i o všechny
snahy, které chtějí vykonávati vliv na rozsah a kva
litu populace.
S toho hlediska jest nutno upozorniti na jednoho
činitele, který chce uplatňovati na široké základně
v populační politice československé: k eugenice,
která hlásá snahu o zlepšení biologické kvality ná
roda a o ochranu jeho biologického základu před
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vlivy degeneračními. Tvrdí, že se opírá zejména o
výsledky moderní nauky o dědičnosti a některých
odvětví věd sociologických, zejména populační stati
stiky. Ve své theoretické části snaží se stanovití
všechny okolnosti, které mohou míti na tuto vroze
nou, biologickou kvalitu národa vliv, ať už pro
spěšný nebo škodlivý, v části praktické určuje
prostředky, směřující k odvrácení vlivů škodlivých
a k podpoře vlivů prospěšných. Praktická opa
tření eugenická jsou rázu positivního a negativního.
Opatření positivního rázu se musí opírati o zvýšená
odpovědnosti k potomstvu, o zvýšené uvědomění
všech průměrných a nadprůměrných občanů o po
vinnosti vraceti své dobré vlohy (geny) do populace,
a chtějí propagovati počet tří až čtyř dětí ve zdra
vých rodinách. Tato opatření mají býti podepřena
určitými zásahy rázu hospodářského, jako zavede
ním pojištění na rodičovství, na základě reformy
platové politiky, dále prémiemi za mateřství, umož
něním vzdělání. Z opatření negativního rázu uvádí
eugenika požadavek zavedení lékařského vysvěd
čení před sňatkem, zavedení předsňatkového pora
denství a jako nejradikálnější opatření zavedení
umělého zneplodnění čili sterilisace osob, u kterých
je nebezpečí defektního potomstva (t. j. odnětím
práva na rodičovství.)1)
Eugenické hnutí bylo u nás zahájeno založením
České (nyní Čsl.) eugenické společnosti r. 1915.
(Anglická Eugenic Society vznikla r. 1908- a jejím
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předsedou byl syn Darwinův Leonard od r. 1911
do r. 1926.) V začátcích tohoto hnutí u nás setká
váme se s jmény profesora Haškovce, VI'. Růžičky,
Čády, Brožka, Herforta, Drachovského — nynější
ho předsedy Čsl. eugenické společnosti, — Ed. Be
neše, Kříženeckého atd. R. 1924 byl Společností
založen za pomoci ministerstva veř. zdravotnictví
Čsl. ústav pro národní eugeniku, který soustřeďuje
výzkumnou i propagační eugenickou činnost.
S eugenickou theorií seznamuje podrobně právě
vyšlý překlad díla Leonarda Darwina, syna Darwi
nova, „Co je eugenika?“2) Jak viděti z posledních
publikací a projevů jak eugeniků, tak i odborníníků populačnních statistiků, nabývá čím dále tím
větší váhu otázka sterilisace nad prostředky ostat
ními. Jak se může na to dívati národohospodář, a
zvláště katolický národohospodář?
Především uznává nejenom nutnost, ale samo
zřejmost lidové, anebo t. zv. sociální rasové hygieny
(výživa, bytové poměry, hygienický způsob zaměst
nání, zabránění a léčení nakažlivých nemocí, zvý
šení kupní síly spotřebitelů atd.) potud, pokud při
spívá k zachování a zlepšování zdravého rodo
kmene lidu, ale i k vyřazování všeho toho, co vede
k zhoršení a k degeneraci. Kolik neštěstí může
býti zabráněno, když diskrétním výběrem, bez pře
kročení zákonů vyššího řádu jest možno přede
jiti přenášení nemocí a chorobných vloh. Jest více
než samozřejmé, že v ústavech pro choromyslné
anebo trestnicích se provádí rozdělování pohlaví.
Ale nebude lze uplatniti násilné prostředky proti
dědičným chorobám a zločineckým rodům.3) Nelze
zde opomenouti světoznámého znalce biologických
a geneologických otázek P. H. Muckermanna,
který výslovně píše: „Výběr a zhodnocení zdravé
ho rodového základu při sňatku jest velmi vážnou
povinností svědomí nejen pro jednotlivce, kteří chtějí
vstoupiti do manželství, nýbrž i pro rodiče, lékaře
a všechny ty, kterým přísluší anebo jest dovoleno
vykonávali určitý vliv.“4) Bylo by však osudné, říká
Muckermann tamtéž, kdyby se chtěla uplatniti ter
minologie a technika umělé selekce na rozumné,
svobodné lidi.
Zde přicházíme k otázce sterilisace, kterou dnes
eugenika hlásá aspoň v theorii jako nejradikálnější,
ale přes to jako nutné východisko z postupující di
ferenciální plodnosti, čili z kontraselekce, ovšem
při současném rozmnožení porodnosti u zdravých
rodin. Kontraselekce jest zjev, podle kterého biolo
gicky hodnotnější skupiny obyvatelstva zůstávají
ve svém rozmnožování pozadu za t. zv. méně hod
notnými. Tento zjev prý se objevuje právě dnes
při ubývání přírůstku obyvatelstva, při čemž právě
méně hodnotné, nižší vrstvy (z hlediska sociálního,
eugenického) se množí poměrně více, než vyšší
vrstvy, kde se uplatňuje už nejen systém jednoho
dítěte, nýbrž i bezdětného manželství.
Pokud se týče sterilisace samotné ať dobrovolné
nebo nucené, katolický národohospodář se musí
zastaviti před zákonem vyššího řádu, který nesmí
překročiti při vytváření a zajištění hospodářského
blahobytu národa. Rozhodující a neodvolatelná jsou
pro něho, jak pro lékaře, tak právníka, šlová
papežova v Encyklice „Časti Connubii“,5) kde píše
výslovně:
’„Tuto zločinnou svobodu (t. j. rušivý zásah
do přirozeného úkonu) si osvojují jedni z toho

důvodu, že se jim omrzely dítky a chtějí míti
jen rozkoš bez břemene, jiní zase praví, že
nemohou zachovati zdrženlivost, že však ne
mohou ani připustiti potomstva pro obtíže své
nebo matčiny nebo pro těžkosti hospodářské.
Avšak žádný důvod ani nejzávažnější nemůže
způsobiti, aby se stalo počestným a přírodě
upřímným to, co svojí vnitřní podstatou je proti
přírodě. .. Není možno, aby vyvstaly takové
obtíže, které svou nejvnitřnější podstatou jsou
špatné .. .“
„Je nutno také odsoudili onen nebezpečný
zvyk, který sice v prvé řadě se dotýká přiro
zeného práva člověka vstoupiti v manželství,
avšak v jistém smyslu opravdu se dotýká také
zájmu dítěte. Neboť někteří lidé příliš peču
jíce o eugenické cíle, neuspokojují se tím, že
by jen dávali některé prospěšné rady, aby bylo
bezpečněji postaráno o zdraví a zdatnost bu
doucího potomstva, což arci není proti zdra
vému rozumu, ale stavějí eugenický cíl nad
jakýkoliv jiný i vyššího řádu, a chtěli by, aby
státní moc znemožnila manželství všem těm,
od nichž, jak usuzují podle zásad a dohadu své
vědy, nutno očekávati na základě dědičnosti
potomstvo méněcenné a vadné, ačkoliv jinak by
byli tito lidé o sobě způsobilí, aby mohli man
želství uzavřití. Ba dokonce chtějí, aby byli
mocí zákona po dobrém nebo po zlém zákro
kem lékařů zbaveni oné přirozené schopnosti. .“
„Všichni, kdo tak jednají, neblaze zapomí
nají, že rodina je posvátnější než stát, a že
lidé se rodí nikoliv pro zemi a pro čas, nýbrž
pro nebe a pro věčnost. Opravdu nesmí se přičítati za těžkou vinu těm lidem, že vstupují
v manželství, kteří jsou sice jinak schopni man
želství, avšak lze při nich počítati s možností,
že třeba i při vší pečlivosti a pozornosti dají
život jen potomstvu vadami ztíženému. Často
ovšem bude velmi dobré varovati je před man
želstvím.“
„Veřejné úřady však nemají žádné přímé
moci nad údy svých poddaných; proto nikdy,
ani z důvodů eugenických, ani z jakýchkoliv
příčin nesmějí přímo ublížiti tělu a sahati na
jeho neporušenost, když není zde viny a není
příčiny k tělesnému trestu.“
Katolický národohospodář může tedy uznávali a
podporovali sociální hygienu, řekněme eugeniku,
pokud se pohybuje v mezích přírodního zákona a
zákonů vyššího řádu. To proto, poněvadž to při
spívá k zušlechťování hlavního nositele hospodář
ství: člověka, a tím také ke zvýšení výrobní vý
konnosti, ke snížení veřejných nákladů na méně
cenné, které v Československu zatěžují obrovskou
sumou přes 200 milionů Kč ročně obce, země a
stát.6) Je to jistě národohospodářem uznaná cesta,
jelikož vede ke zvýšení národního důchodu, totiž
k lepšímu ukojení člověka — subjektu hospo
dářství.
Nemůže však uznali sterilisaci nejenom pro jas
ná slova papežova, nýbrž i pro hospodářské oce
nění člověka, na kterého se nemůže dívati jako na
statek, nýbrž jako na hlavního nositele hospodářství.
Eugenika se ráda dovolává dvou důvodů pro ste
rilisaci. První jest zákon dědičnosti. 1 když jde o
biologický předmět, přece musí i národohospodář
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býti přesvědčen o jeho odůvodněnosti, jelikož v opač
ném případě by se riskovalo ještě ostřejší ubývání
obyvatelstva s těžkými škodami pro celé národohospodářství. Že se určité vlohy a nemoci dědí, je
vědecky dokázáno, ale je také dokázáno, že jde
jen o větší anebo menší pravděpodobnosti. Eugenikové tvrdí sice, že se zakládají na statistických
zjištěních, že mají za sebou odborné lékařské ná
lezy, pravda je však také, že právě mezi těmito
odborníky se hlásí čím dále tím více těch, kteří
nejen se bouří proti sterilisaci, nýbrž dokazují, jak
eugenikové tuto matematicko-statistickou stránku
dědičnosti zanedbávají. Tak nedávno milánský univ.
prof fysiologie Foa7) upozorňuje na tuto rostoucí
vlnu odporu a protestů se strany největších odborníků-lékařů z celého světa. V zájmu vědecké pravdy
by měli eugenikové, a to dnešní, uvésti i ten fakt,
že existuje celá řada odborníků na slovo vzatých i
z vlastních řad eugenických (Dr. R. Kraemer, Bumke, Gaupp, Bauer, Olivaro, Jennings, Bodewig, ve
směs specialisté v oboru slepoty, schizofrenie, maniako-deprese, slaboinyslnosti atd.), kteří se rozhod
ně staví proti zavedení sterilisace. Sám největší
zastánce sterilisace v Německu Rudin musel se
vzdáti pokusu uplatňovali Mendelovy zákony a apli
koval pak systém empirické prognosy dědičnosti,
sám však uznává, že došel jen k pravděpodobným
prognosám. Prof. Foa závěrem vyzdvihuje, že ne
lze souhlasiti s tím, aby na základě pravděpodob
ných prognos činilo se tak těžké rozhodnutí, jakým
jest sterilisace člověka.
To nevyvrací naprosto vědecký podklad zákonité
dědičnosti, ale dokazuje neodůvodněnost zavedení
sterilisace vůbec. Sám univ. prof. Dr. Arthur Bro
žek tvrdí, že sňatky členů nezatížených z rodokme
nů chorých se členy rodokmene téhož anebo i se
členy zdravými rodokmenů jiných (chorých i zdra
vých) jsou s hlediska rasové hygieny zcela nezá
vadné.8) Pokud se týče však zavedení sterilisace,
i tento nadšený, ale vědecký a věcný zastánce
eugeniky, ukazuje přes to všecko největší reservovanost: po líčení všech prostředků k zabránění
vzniku eugenicky vadných rodin, pokud s katolic
kého stanoviska jsou přípustný, píše: ,,Kde by pak
mírnější opatření podobná, jak právě bylo uvedeno,
nepostačovala, tam zajisté by měl právo zasáhnouti
stát přísnějšími zákony, po případě i tresty a po
kutami. Bylo by možno členy společnosti nebez
pečné s hledisek plemenné hygieny, jako Šílené, hlu
choněmé, idioty i lidi vůbec mravně zchátralé, isolovati po tak dlouho, pokud trvá jejich schopnost
rozplemeňovati se, a zbaviti je práva na uzavření
sňatku. A kde by posléze ani taková opatření ne
postačovala. jak tomu jest v různých státech Ame
rické Unie, není pochyby, že by společnost ke své
sebeochraně měla právo docíliti na členech jí ne
bezpečných i umělé neplodnosti (t. zv. sterilisa
ce).“9) Jak vidět, Brožek sám připouští vlastně ste
rilisaci jen v posledním případě a jen v okolnostech
velmi závažných, jako v blázinci, trestnici atd., tedy
naprosto ne v běžných případech lidských nemocí.
V každém případě i seriosní eugenikové nepři
pouštějí sterilisaci jako obecný prostředek v boji
proti kontraselekci.
Uvidíme teď, zdali sterilisace je vhodný prostře
dek k zastavení kontraselekce vůbec. Eugenikové
se totiž dovolávají i sterilisace vzhledem k ubývání
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přírůstku obyvatelstva, tedy s hlediska čistě hospodářsko-populačního, poukazujíce někdy i na nebez
pečí přelidnění.
Pokud se týče nebezpečí přelidnění, jsou si všich
ni statistikové zajedno, že nebezpečí absolutního
přelidnění vůbec není a nebude. Prakticky jsme od
přelidnění země vzdáleni více než za dob Malthusových. Není nedostatek zboží, nýbrž nedostatek
odbytových možností. Již při nynějších produkčních
možnostech mohla by země uživit přibližně 8 až
io miliard lidí (dnes je jich kolem 2 miliard!);
další technické pokroky umožní posunouti tuto hra
nici ještě výše.10)
Pokud se týče pak relativního přelidnění v uza
vřeném rámci určitého území (jakým je dnes i Čes
koslovensko), jest nutno pamatovati, že nevíme, jaké
budou poměry za 10 let a hlavně musíme si býti
vědomi skutečnosti. Použije-li se metody výpočtu
příštího vývoje obyvatelstva za předpokladu, že po
trvá nynější plodnost, resp. úmrtnost, dojde v druhé
polovině tohoto století k ubývání obyvatelstva v zá
padní. střední a severní Evropě a u bílé rasy v se
verní Americe a Austrálii.11) V případě Českosloven
ska musíme se obávali pro nedalekou budoucnost
spíše vylidnění nežli přelidnění.
Zde je kámen úrazu celé theorie o sterilisaci
jako prostředku nejen pro zmírnění přelidnění, ný
brž i jako prostředku v boji proti kontraselekci.
Myslím, že zavedení dobrovolné sterilisace, zvláště
mimo trestnice, blázince atd. by působilo při dnešní
mentalitě lidstva — a snad více než kdo jiný je to
národohospodář, který to ví — decimování oby
vatelstva, to jest jen další ubývání obyvatelstva a
tím i zostření kontraselekce! Připusťme, že by se
zavedla dobrovolná sterilisace v širším lidovém rám
ci, co nastane? Zmenšuje se porodnost „nižších“
vrstev, ale nedosáhne se zvýšení porodnosti u „prů
měrných“ a „nadprůměrných“ vrstev, jelikož tyto
vrstvy svou větší rafinovaností a finanční silou bu
dou si moci vytvořiti umělé podmínky k uplatnění
práva na sterilisaci. Nemusí si ani přivoditi své
volně infekci nějaké dědičné choroby; mohou si
dáti vystaviti vysvědčení, že jsou „heterozygoti“,
t. j. individua, která navenek jsou zdráva, ale cho
vají chorobnou vlohu, čímž se stávají pravděpodobně
nebezpečným zřídlem dalšího jejího šíření v potom
cích.12) Kdo zná dnešní praxi umělého potratu se
strany lékařů-fušerů, nebude se už diviti, když lidé
budou sahati k těmto mnohem mírnějším prostřed
kům, jen aby se mohli zbaviti dětí.
Dále eugenikové docela správně poukazují na to,
že při postupujícím ubývání přírůstku obyvatelstva
se stupňuje kontraselekce. Není to snad právě toto
ubývání plodnosti, jež podporuje kontraselekci? A
nebylo snad právě správnějším proti tomu bojovati
zvýšením porodnosti, ovšem se současným uplatňo
váním všech dovolených prostředků k zušlechťování
rodu? Když prof. Dr. Bedřich Vašek píše, že „ke
kvalitě jest potřebí kvantity, aby bylo z čeho vyvybrati“18), udává snad jedinou správnou a účinnou
cestu, jak čeliti zjevu kontraselekce. V referátu prof.
Boháče o Mezinárodním populačním kongresu v
Berlíně vidíte opakovati se u nejrůznějších referen
tů tvrzení, že pohyb obyvatelstva nezávisí přede
vším na hospodářských poměrech, nýbrž hlavně na
ethickém založení lidu.11) Je to tím významnější,
že to pochází z úst statistiků. Dokud tedy se nám
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nepovede přetvořiti tuto mentalitu, a hlavně vůli
lidu — k čemuž pomůže jen náboženské prohlou
bení a pevné, nekompromisní uplatnění přírodních
a náboženských zásad, nebudeme moci nikdy přesvědčiti tyto „vyšší“ vrstvy o tom, že v zájmu
celku jest nutno, aby měli 3 až 4 děti. Pouhá
laická a humánní morálka zde nic nepomůže; jsou
s tím dnes velmi smutné zkušenosti. K tomu bude
však také třeba neustoupiti od hájení přírodních
práv a zákonů proti zavedení sterilisace; dejte tam
jen jednu jedinou mezeru a bude po potomstvu.
Radikální eugenika dopouští se vlastně stejných
chyb, jako byly ideály francouzské revoluce o my
thu rovnosti všech lidí, o přirozené dobrotě člově
ka atd. Jsou-li lidé skutečně tak rozumní a hodní,
že by se dali přesvědčiti, pak by sterilisace nebylo
vůbec třeba, nejsou-li takovými, pak každé sebe
menší uvolnění mravních principů, jakým by bylo
zavedení dobrovolné sterilisace, vede místo k se
lekci k ještě ostřejšímu úbytku populace a tedy
k mnohem horší kontraselekci.
Když primář Dr. Jaromír Jelínek se celou svou
vahou staví proti tomu, aby umělý potrat byl uzá
koněn, poněvadž tím by bylo veta po lékařském
stavu v nynějším našem pojetí a lékařství by kleslo
na řemeslo,15) pak i národohospodář — pro kterého
nerozhoduje, zdali populace ubude následkem umě
lých potratů anebo následkem sterilisace, jelikož pro
něho rozhoduje jen fakt úbytku — nemůže svoliti
k tomu, aby náš národ uvolněním právních norem,
které jako takové platí pro všechny doby, byl ještě
více decimován. Katolická církev svou dvoutisíciletou moudrostí jest si lépe než kdo jiný vědoma lid
ské psychologie a ví, jaké zhoubné následky by

měl sebe menší kompromis v této ožehavé otázce, a
proto trvá neochějně na stanovisku plného respekto
vání přírodního, Bohem chtěného řádu, jak o tom
svědčí mohutná encyklika Pia XI. o křesťanském
manželství, které jest symbolem největší obětavosti
a lásky.
PRAMENY:
r) Dr. Bohumil Sekla: „Potřeba eugenické populační poli
tiky“, nákl. Csl. Eugenické společnosti, 1934, str. 3. a str.
12.—15.
2) Leonard Darwin: „Co je to eugenika?“, přeložil RNDr.
MUDr. B. Sekla, nákl. lékařského knihupectví, Praha, 1936.
3) Heinrich Pesch S. J.: „Lehrbuch der Nationalökonomie“,
sv. II. str. 613.
4) Heinrich Muckermann S. J.: „Biologische Grundlagen
der Bevölkerungsfragen“, 1917, str. 101 atd.
5) Pius XI.: Encyklika „Časti Connubii“ ze dne 31. pro
since 1930, přeložil Prof. Dr. Bedřich Vašek, nákl. Lidového
knihkupectví v Olomouci, r. 1935, str. 27, 30, 32—33.
6) Prof. Dr. Vladimír Růžička: „O eugenické a sociální
indikaci umělého potratu, v časopise Praktický lékař, orgán
Mladé generace čsl. lékařů, 20. září 1933, str. 510.
7) Univ. prof. Foa: „La sterilizzaziene coattiva dal punto
di vista etico e eugenetico“ v časopise La Rassegna cliniciiscientifica ze dne 15. prosince 1935.
8) Univ. doc. Dr. Artur Brožek: „Zušlechtění lidstva“,
nákl. F. Topiče, Praha, II. vyd., 1922, str. 69.
9) Op. cit. Brožek, str. 109—no.
10) Doc. Dr. Anton. Boháč, referent o Berlínském kongre
su populačním (26. srpna—1. září 1935) ve Statistickém
obzoru č. 6—8, listopad 1935. Přednáška Dra Fried. Burdörfera, str. 355—356.
A. Boháč, op. cit. str. 355 (přednáška Burgdörfera).
12) Prof. Dr. VI. Růžička, op. cit. str. 510.
13) Prof. Dr. Bedřich Vašek: „Život sociální“, nákl.
„Universum“ v Praze, r. 1933, str. 166.
w) A. Boháč, op. cit. str. 356, 371 a jiné.
ls) Dr. Jaromír Jelínek v orgánu Mladé generace čsl.
lékařů „Praktický lékař“ v článku „Kolem § 144 tr. z.”
5. března 1933.

Dr. Vile m II á jek:

Vládni nařízeni
ze dne 25- VI. 1935, č. 134 Sb. z. a n. o opatřeních proti zastavováni podniků továrních
a hromadnému propouštění zaměstnanců.
Obecný zákoník občanský podává definici vlast
nictví v §u 354 takto: „Vlastnictví jest oprávnění
s podstatou a užitky věci podle své vůle nakládat!
a každého jiného z toho vyloučiti.“ V §u 362 dále
rozvíjí tuto zásadu takto: „Následkem práva na
kládati volně svým vlastnictvím, může úplný vlast
ník z pravidla věci podle libovůle užívati nebo bez
užitku nechat i; může ji zničiti, zcela nebo
z části, na osoby jiné převésti, nebo bezpodmínečně
se jí vzdáti, t. j. ji opustiti.“ Tato textace zákona
nikterak sice nenutí nás k tomu, abychom obě
normy vykládali ve smyslu absolutistickém, nicméně
vládnoucí liberalistické nazírání a skutečná praxe
postavila konstrukci vlastnického práva jako svr
chovaného panství nad věcí, panství, jehož jedinou
zásadou jednání jest naprostá libovůle panujícího,
tedy právo bez povinnosti.
A právě na tomto výkladu a konstrukci vlastnic
kého práva spočívá moderní kapitalismus, který
dovede ničiti zásobu zboží, aby udržel ceny, zatím
co tolik lidí trpí nedostatkem, který nemá ohledu
ke svým zaměstnancům a nezná žádných mravních
skrupulí. A tu vládní nařízení číslo 134 z r. 1935

o opatřeních proti zastavování provozu továrních
závodů a hromadnému propouštění zaměstnanců má
sjednati částečnou nápravu.
Nařízení toto, vydané v základě zmocňovacího
zákona, především určuje, co jest pokládati za za
stavení továrního podniku a co za hromadné pro
pouštění zaměstnanců.
Hromadným propouštěním zaměstnanců
jest propuštění, které při závodech zaměstnávají
cích nejvíce 700 zaměstnanců postihne během 4
neděl 150/0 zaměstnanců, nejméně však 10 osob,
v podnicích pak zaměstnávajících více nežli 700
lidí alespoň 1 o»/o zaměstnanců. Zastavením pak
rozumí se každé zastavení provozu na dobu delší
14 dnů. Chce-ii zaměstnavatel sáhnout i k jednomu
z těchto opatření, nemůže tak učinili o své újmě,
nýbrž musí při hromadném propuštění učiniti o
svém záměru 14 dnů předem oznámení okresnímu
úřadu a živnostenskému inspektorátu, při zastavení
na dobu delší 3 měsíců ministerstvu sociální péče
a ministerstvu, do jehož působnosti patří podnik,
o nějž jde; tyto úřady rozhodnou, zda opatření jest
odůvodněno či nikoliv. Na zaměstnavateli jest, aby
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v tomto řízení prokázal důvodnost zamýšleného
opatření.
Není naším úkolem rozebírati postup řízení, jejž
zákon předpisuje, vykládati o lhůtách, v nichž musí
úřad rozhodnouti, ani o vlivu, jejž mají tato opa
tření na výpovědní lhůty pracovních smluv, neboť
nám jde o celkovou charakteristiku tohoto zákon
ného opatření. Zmíníme se tu ještě jen o odstavci
2. §u 4. a §u 12. Paragraf 4. odst. 2, ustanovuje,
že zjistí-li úřady, že opatření zaměstnavatelovo není
odůvodněno, nařídí doplnění počtu zaměstnanců
resp. pokračování v provozu zastaveného podniku:
§ 12. stanoví trestní sankci na jednání neb opo
minutí proti zákonu a to sankci podle čl. II. zákona
číslo 109/1934 Sb. z. a n., t. j. pokutu do Kč 50.000,
neb vězení do 6 měsíců, jakož i jde-li o přestupek,
spáchaný při provozování živnosti, ztrátu živnosten
ského oprávnění.
Hodnotíce myšlenku v zákoně obsaženou mu
síme ji schváliti. Vlastnictví zavazuje. Také
encyklika Quadragesimo anno praví: „Je povin
ností státní moci, aby závazky (spojené s vlast
nictvím) vymezila do jednotlivostí, kde by toho žá
dala nutnost a přirozený zákon sám to nebyl vy
mezil. Proto státní moc, arci pořád jen v rámci
zákona přirozeného a Božího, smí přesněji určiti,
co se zřetelem k opravdovým potřebám obecného
blaha vlastníkům při používání majetku jest do
voleno a co není.“
Zdálo by se tudíž, že tímto zákonným opatře
ním připomene se vlastníkům ona „sociální hypo
téka“, jejich závazek vůči společnosti, jak to také
zásadně schvaluje encyklika Q. a., a že docílí se
odpomoci proti svévolnému a spekulativnímu zasta
vování závodů nebo omezování produkce.
Leč tu si musíme uvědomiti, že jsou dvě různé
věci: zákon a skutečná praxe... Zákonodárce má
často nejlepší vůli, ale rutina těch, které má zákon
postihnouti, dokáže v mnoha případech, zvláště
když se jedná o subjekty finančně silné, že se pří
kaz zákona stane v brzku illusorním.
Již svrchu jsme uvedli, že jest na zaměstnavateli,
chce-li závoď zastaviti neb dělníky propustiti, aby
prokázal důvodnost zamýšleného opatření, čili, jak
se právnicky říká, stihá 'zajměstnavatele důkazní
břemeno.
Jest jistě mnoho takových zaměstnavatelů, kteří
musili své závody zastaviti pro nedostatek odbytu,
zejména následkem ztráty zahraničních odbytišť,,
nebo pro nedostatek provozovacího kapitálu. O ta
kovéto případy nám nejde. Známe dnes případy,
že zaměstnavatel, který nemohl pro velikost svých

závazků dále ve výrobě pokračovati. propůjčil zá
vod družstvu, utvořenému ze svých zaměstnanců, a
sám jako zaměstnanec družstva vede jeho obchodní
věci. V takovém řešení jest viděti projev dobré
vůle.
,
Nám jde o to, do jaké míry vládní nařízení č. 134
z roku 1935 zamezilo svévolné zastavování podniků,
nebo omezování provozu v závodech zcela renta
bilních, k němuž se sahá z důvodů spekulativ
ních, hlavně v důsledku kartelových smluv. A tu
musíme konstatovati. že výsledek jest velmi chatrný,
poněvadž sankce článku II. zákona číslo 109/34
jest slabá.
Nejsna.zší způsob, jak opatřiti si důvod pro za
stavení provozu jinak rentabilního podniku bude,
dohodne-li se zaměstnavatel s financující jej ban
kou nebo s peněžním ústavem, s nímž jest ve spo
jení, na „vypovězení“ úvěru. Zaměstnavatel si prostě
objedná vypovězení úvěru a závod zastaví. Proti
takovémuto tahu jest úřad bezmocný. Zaměstnavatel
dostane roční paušál za „postoupení výrobního
kontingentu“, rovnající se obyčejně čistému zisku,
kartel získá potřebné prostředky na zvýšených ce
nách a větší racionalisaci výroby a ani banka, pro
niž to znamená zmenšené risiko, není nespokojena.
Takovým způsobem zastavila na příklad práci
přádelna lnu v Horním A. 300 dělníků přišlo o práci,
ač podnik byl rentabilní. Podnik byl vskutku velmi
dobrý a není proto divu, že našel se vážný zájemce,
který by jej byl koupil a ihned znovu otevřel. Kaž
dý majitel nerentabilního podniku by byl uvítal ta
kovou příležitost, ale v Horním A. tomu bylo jinak;
ke smlouvě nedošlo, tak jako by byl tu přímo zájem
na tom, aby se v továrně nepracovalo. Takových
případů jest více.
Uvažujeme-li tylo zkušenosti, přicházíme k zá
věru, že jedinou bezpečnou odpomocí bylo by vedle
sankce článku II. zákona č. 109/34, zavedení
sankcí nepřímých.
Takovou sankcí nepřímou byla by možnost, aby
podniky zastavené ať důvodně, anebo i bezdůvodně,
mohly býti vnuceně propachtovány, případně ve ve
řejném dražebním řízení bud podnikateli jinému,
nebo i družstvu, utvořenému z dosavadních zaměst
nanců. Zaměstnavateli, který měl skutečný a ne
jen předstíraný důvod, nebude ublíženo, naopak
umožní se mu alespoň částečná rentabilita.
Zaměstnavateli pak, který by podnik zastavil bez
důvodně, nebo z důvodu předstíraného, by tako
výmto opatřením byly jeho nekalé úmysly vhodným
způsobem paralysovány a docílilo by se tím toho,
že by majetky neležely bez užitku.

ZAJÍMAVOSTI'

V listopadu sdělovaly holandské noviny, že bude
po třetí spáleno 100.000 krav.
Ve spojených státech amerických bylo v prvním
čtvrtletí 1935 zničeno: 2 miliony tun kukuřice a
600.000 vepřů. V Los Angeles vylévali prý denně
100.000 litrů mléka. Jen v měsíci srpnu hodili v Ka
lifornii do moře 1 a půl milionu pomerančů; to
tisíc hektarů jahod zůstalo nesklizeno.
Proč to? Aby nemuseli prodávati příliš levně! Ale
proč pak to nedali hladovějícím? To nikdo neví, to
patří k „tajemstvím“ liberalistického hospodaření.
Ženevské úřady Společnosti národů ohlašují, že ze
2000 milionů všech lidí. 500 milionů nemají k ži
vobytí dostatek ani nejnutnějších věcí, že v roce

Jaké reformy potřebuje dnešní hospodářský řád?
Odpověď vyznívá i z těchto zpráviček různých ča
sopisů z posledních týdnů:
1. Dle výroční zprávy holandské Ústřední kan
celáře pro veřejný prodej zelenin bylo v Holandsku
roku 1934 zničeno:
rajských jablíček 6,400.000 kg
karfiolu
4,000.000 kg
špenátu
2,700.000 kg
rybízu
1,700.000 kg
kapusty
4,400.000 kg
atd.
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1934 jich zhynulo hladem přes 2 miliony — sku
tečně mnohem více — a více než 1 milion jich
hledalo spásu v sebevraždě. A pomoci pro ně ne
bylo a není, ačkoliv podle nejstřízlivějších výpočtů
dnešní technická vyspělost by snadno opatřila
všecko, čeho by potřebovalo k pohodlnému životu
6 miliard lidí — někteří odborníci praví dokonce:
10 i 20 miliard lidí.
2. Velkou nevoli způsobila mezi cukrovarníky zprá
va, že Britská Indie zvyšuje svou výrobu cukru
o 60/0. Postižení konkurenti chtějí to znemožnit.
Ale i kdyby se to podařilo — co to pomůže? Japon
sko zvýšilo výrobu cukru minulého roku z 1,172.478
tun na 1,260.810 tun — a to je teprve začátek
konkurenčního boje. I malé Litevsko straní; ještě
v roce 1932 kupovalo v jiných státech 15.000 tun
cukru, ale loni si vystavělo svůj druhý cukrovar a
stalo se dokonce co do cukru soběstačným.
Turecko staví v posledních letech tolik textilních
továren, kolik jich potřebuje, aby bylo nezávislé
na cizině.
Z Indií, z Peru, z Uruquaye, z Brasilie, z Jižní
Afriky — odevšad se dovídáme denně o nových prů
myslových podnicích všeho druhu; stavějí se to
várny na lokomotivy, na barvy, laky, ne umělé hed
vábí, 11a kaučukové zboží, na sklo atd. atd.
Není divu, že to zneklidňuje země, odkázané na
vývoz. Co činit? Nedávno uveřejnil odborník zají
mavé duchaplné pojednání, jak povznésti náš vývoz.
Ale to zakončení! „To nám jisté pomůže — pokud
naši konkurenti nepřipadnou na podobné chytré
myšlenky.“ Tedy jen ještě vymysliti nějaký stroj,
který by znemožňoval jiným lidem býti chytřejšími,
nežli jsme my!
3. Ale budiž! Ať se rozvine obchod do ciziny
a stoupne naše výroba výš, než před krisíl Pomůže
to? Kterási firma v Německu vyrábí denně 165
radiových aparátů — ročně 60.000. K tomu po
třebuje 300 dělníků, 30 úředníků, a 20 specialistů
v laboratořích a propagačním oddělení. Podobný
podnik v Americe (denně vyrábí 250 aparátů) za
městnává mimo pana šéfa jen 22 lidí. To je „racionalisace“, na kterou se sice hodně láteří, ale která
ovládne i Evropu, také naši republiku. Továrny
plně pracují bez dělníků.
Tu stojíme před divným problémem; bojujeme
proti krisi, a ta krise vlastně nás chrání proti bídě
ještě větší! Jak to? Dejme tomu, že výroba opět
stoupne, a vynese značně větší zisky — co se stane?
Většího zisku bude především použito na zdoko
nalení racionalisace a armáda nezaměstnaných bude
ještě větší.
Netřeba mnoho vysvětlování, že 11a překonání ny
nější „krise“ nestačí obvyklé dosavadní léky liberalistického národohospodářství. Všecky zjevy dneš
ního hospodářského života dokazují, že se neobejde
me bez reformy jdoucí do základů.
Stojíme před velkým úkolem; vybudovati zcela
nový hospodářsko-sociální řád: Název sociální en
cykliky „Quadragesimo anno“ není nahodilý: „O
vybudování společenského řádu“. Ano, liberalismus
nám rozboural dřívější řád společenský, místo, aby
byl jeho nedostatky opravil. Na zbylých troskách
vystavěti zcela novou budovu — toť náš úkol. Kéž
bychom porozuměli!

RECENSE
Guido Gonella: La filosofía del diritto secondo Antonio
Rosmini — Roma, Editrice „Studium“ (str. 513).
Mladý italský autor katolických filosofických děl, docent
filosofie na universitě v Pavii, známý svými spisy o Machiavelismu, o Hegelovi, Spinozovi a jinými pracemi, chce
novým dílem o zapomenutém italském mysliteli vyzdvihovati velké koncepce A. Rosminiho v oboru filosofie práva.
Hluboké myšlenky Rosminiho, zvláště o morálce a právu,
o přírodním právu, o spravedlnosti a zákonech, právu a
náboženství, o právu a politice, hlavně pak jeho díla v oboru
sociální filosofie jako o náboženské, rodinné, státní společ
nosti, o vztazích mezi jednotlivcem a státem, o rovnosti a
veřejné svobodě, končíc pak jeho geniálními náběhy k uni
versální společnosti (mezinárodní právo, válka atd.) — pro
čež G. Gray ho nazval právem předchůdcem mezinárodního
práva vůbec — všechny tyto myšlenky, staré už 100 let,
nabývají dnes zvláštní aktuality a významu: pravda nikdy"
nestárne. Práce A. Rosminiho je tím významnější, že vznikla
v době, kdy se uzavíralo v Evropě veliké historické období
evropské filosofie. V jeho době francouzské osvícenství
už provedlo velký sociální pokus a snažilo se konsolidovat
v nových politických institucích. Díla Kanta a Fichteho,
která tehdy vyšla, začla už vnikati do evropské kultury,
zatím co Hegel dával první přednášky o filosofii práva na
universitě v Berlíně. A. Rosmini podrobil přísné revisi teh
dejší nové výplody filosofie, hlavně pak německé filosofie
a chtěl připraviti nové cesty. Moderní a geniální stavba
ethicko-právního systému A. Rosminiho má své Kořeny
v tomto zvláštním historickém prostředí evropské kultury,
která se musela podrobiti jeho bystré kritice a oživla živel
ným uplatněním křesťanských pravd, před kterými kritické
postupy moderní filosofie se projevují neplodnými a marnými.
Hlavní, ale dosud bohužel nejvíce zanedbané dílo A. Ros
miniho je právě jeho sociální právo, které i dnes, o 100 let
později, si zachovalo své plodné zrnko pravdy, a tedy
aktuality.
Rud. 1. Malý — Kříž nad Evropou. Revoluce XX. století
(str. 252). A. Neubert, Praha 1935.
Autor, vynikající člen mladé filosofické generace v Čes
koslovensku, známý svými díly „Jasnýma očima“, ,Akord“,
„Svět v Bohu“, „Posvěcení života“, „Sláva dne“, po dlouho
leté přestávce uveřejnil jako konvertita nové dílo o hlavních
politických a společenských proudech v Evropě, a vzbuzuje
tím největší rozruch našeho denního i periodického tisku,
jak katolického tak i nekatolického, svou bystrou kriti
kou všech současných vládních a politických systémů, bolševismu, hitlerismu, fašismu, hlavně pak mechanické (so
cialistické) a kvantitativní demokracie. Vidí v některých těch
proudech jen vyvrcholení a konec naturalisticko-politického
smýšlení XIX. století (mechanická demokracie, bolševismus,
hitlerismus), zatím co italský fašismus znamená sice první, ale
jistý náběh k nové době XX. století, které bude státi ve
znamení vyšších ethických a náboženských ideálů, ve zna
mení kříže. Autor bystrým rozborem a klasickým filoso
fickým postupem odkrývá celou jalovost jak liberalismu
tak ¡ socialismu, které nepředstavují rozpor dvou různých
světových názorů, nýbrž boj dvou vrstev na základě stej
ného světového názoru, t. J. materialistického a natura
listicko-politického. Hlavně pak obnažuje falešný mythus
rovnosti a svobody. Tento nesmysl demokratického dogmatu
o přirozené rovnosti všech lidí vznikl tím, že princip rov
nosti byl vzat z podstaty, která se naprosto liší od té, na
kterou byl naroubován v osmnáctém století. Princip rovnosti
byl přejat od křesťanství a naroubován na osvícenský na
turalismus. A tak vznikla moderní egalitárská mystiků,
která je výsměchem zdravého rozumu a jeho kritičnosti. Kniha
končí výzvou k inteligenci, aby se oprostila od stranických
vášní a od posluhování stran, aby nabyla opět vůdčího
postavení v národě. Za tím účelem musí však odčiniti vel
kou zradu, kterou spáchala opuštěním náboženského pod
kladu, a to katolického podkladu, který jediný může zajistit!
lidskou společnost a národ před zánikem. Kniha Rud. I.
Malého nebude už moci býti nikým opomíjena v diskusi
o naší demokracii, a představuje průbojný čin v našem
kulturním životě, který projevuje už různé náznaky od
klonu od příliš běžných a zestárlých ideálů mechanické
demokracie.
Rivista Internazionale di Scienze sociali. — Leden 1936.
Milano, Piazza W. Ambrogio 9.
Tento katolický sociologický časopis přináší v lednovém
čísle okružní list rakouského episkopátu o cenách, mzdách,
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ROZPRAVY
a korporativním řízení, dále nutno zvláště zaznamená
vali tyto články: Carlo Mengarelli o sociální stránce sta
vebního vlastnictví, Cesare Cosciani o problému státu a
největším ukojení potřeb podle díla M. Pantaleoniho, Ramón
Torner Cervera o rumunské agrární reformě a různé dis
kuse o korporativním řízení, přehled knih a ča
sopisů.
„Statistická ročenka republiky Československé“ právě vy
šla za redakce Dra Jana Malíka po třetí, opět zdokonalená
jak obsahově, tak i přehledností přečetných důležitých úda
jů. Podkladem ročenky jsou samozřejmě hlavně výsledky
práce Státního úřadu statistického, ale redakce je doplňovala
mnohými číslicemi, zjištěnými u četných jiných úřadů a kor
porací. Komu bude ročenka sloužiti? Odpověd plyne samo
sebou z názvů 16 částí: i. Üzemí. 2. Stav obyvatelstva. 3. Po
hyb obyvatelstva. (Přirozená měna. Rozvody a rozluky. Vy
stěhovalectví. Cizinecký ruch.) 4. Zemědělství. (Osev a sklizeň
Zvířectvo. Lesnictví a myslivost. Pozemková, reforma atd.)
5. Průmysl, živnosti a obchod. (Živnostenské závody. Prů
myslová výroba. Stavební ruch. Patenty. Obchodní a živnost,
komory. Akc. společnosti. Výstavy. Kartely atd.). 6. Doprava.
7. Zahraniční obchod a Platební bilance. 8. Ceny, cenové in
dexy, kursy. 9. Spotřeba a obrat. 10. Peněžnictví a pojišťo
vání. li. Zdravotnictví, tělesná výchova, rekreace a sport.
12. Sociální statistika. (Zaměstnanost. Mzdy. Odborové organisace. Soc. pojištění. Soc. péče.) 13. Školství a osvěta.
14. Soudnictví. 15. Veřejná správa. Volby. Vojenství. Bezpeč
nostní služba. 16. Veřejné finance. — Vydavatelstvu všecko
uznání a upřímný dík! (Nakl. Orbis. Str. XVII. a 300. Cena
40 Kč.)
Stručně, ale dostatečně poučuje „Petit manuel de la Société
des nations“ o hlavních věcech, týkajících se Společnosti
národů: o její organisaci, politické činnosti, ostatních úkolech
(hospodářství, zdravotnictví, sociální péče atd.), o přidruže
ných zřízeních, o poměru k veřejnosti, tisku atd. (290 str.
Genève 1935. Německé vydání má název: Kleines Handbuch
des Völkerbundes.)
Dr. Berounský: „Stavovská myšlenka.“ (Rediguje Dr. Be
rounský. Sborník sbírky „Knihy Řádu“, naklad. Vesmír
(vyjde koncem února, 18 Kč). Obsah: Dr. Voříšek: „Filoso
fické a sociální předpoklady moderního stavovství“. — Doc.
Dr. Havelka „Stavovská myšlenka“ (moderní stavovské státy).
— Dr. Kosatík „Stavovská myšlenka v encyklice Quadrage
simo anno“. — Dr. Berounský „Z dějin stavovské myšlenky“.
— Dr. Veselý „Stavovské zřízení v českých dějinách“. —
Dr. Berounský „Aktuálnost stavovské myšlenky“. — Dr.
Peřich „Stavovská myšlenka a demokracie“ — Bibliografie
stavovské myšlenky.
A. Fanfani: „Katolicismus a protestantismus“. (Překlad
díla „Cattolicesimo e protestantesimo nella formazione storica del capitalismo". — Vyjde nákladem Vesmíru koncem,
března. (28 Kč.)
A. Rudolf: Abschied von Soviet-Russland, Tatsachenro
man Schweizer Spiegel Verlag, 1936.
Kniha Rudolfova, známého články v „Deutsche Presse“^
stojí za přečtení. Název „Tatsachenroman“ opravdu správně
označuje její obsah. Autor knihy hned v předmluvě praví,
že to, co v knize se popisuje, jest skutečnost, osoby v knize
vystupující jsou skutečné osoby a jen jména, pokud toho
bylo třeba, byla pozměněna.
Příměří ve světové válce zastihlo autora — který v knize
vystupuje jako Richard Lengyel — na střední škole. Jako
mnoho jiných, i on byl uchvácen revoluční vlnou, dostává,
se do Francie, odkud pro účast v komunistickém hnutí jest
vypovězen a tak přichází do Sovětského Svazu, země své
touhy. Tam zastává postupně důležité funkce. Napřed je
moskevským dopisovatelem pařížského časopisu „Appel des
Soviets“, orgánu „Svazu přátel sovětského svazu“, pak do
stává se do ústřední rady sovětských odborových organi
saci, až konečně je zástupcem šéfredaktora největšího lenin
gradského deníku. Odjíždí ze Svazu krátce po zastřelení
Kirova, když byl takto ztrávil v Rusku 39 měsíců.
Kniha v živém líčení různých příběhů spjatých dohromady
jen osobou autorovou, podává sytý obraz sovětského života.
Motiv sociální vrací se nám v příbězích nejčastěji. Zejména
sociální protivy mezi velmi nízkým průměrem mzdy dělníka
a mezi velkými příjmy různých řiditelů, důstojníků rudé
armády a vůbec řekli bychom „vrchních desetitisíc“, jasně
vynikají.
Tak vypravuje Rudolf o setkání dělníka Petra Savkina se
Sergejem Antonovičem. Petr Savkin má svůj den oddychu.
Jde se svojí ženou a malým chlapcem po Říjnovém, býva
lém Něvslcém, prospektu a provází je Richard Lengyel.
Na této hlavní třídě otevřen byl právě veliký lahůdkářský
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závod „Gastronom“ a na ulici se kupí lidé. Savkinovi jdou
dovnitř a vidí lahůdky, jichž vůni a chuť již skoro každý za
pomněl. 27 druhů salámů, 15 druhů sýrů atd. a ty ceny!
Salám 26 rublů, káva 80 rublů, kakao 100 rublů, a Petr
Savkin má nějakých 150 rublů měsíčně. Když Nataša Savkinová marně se pokoušela něco koupiti malému Volodovi,
prohlásí resolutně: „Pojd. Tady není nic pro nás.“ Na od
chodu srazí se s mužem a ženou. Muž zdraví se s Petrem.
Je to Sergej Antonovič. Je bezvadně oblečen, má v rukách
již více balíčků a kupuje si právě ještě dorty za 22 rublů
a čokoládové bonbony za 30 rublů.
Dáma jej provázející jest jeho žena; šíří oblaky vůně a
má kožich, který není pod 5.000 rublů. Sergej je zaměst
nán v komisariátě. ... Doma v místnosti 5 metrů dlouhé a
3 metry široké Petr Savkin láteří: „Proto jsme vzali úto
kem Zimní palác, proto jsme hladověli v občanské válce,
proto nosím ještě kulku v těle, aby ten tam žral kaviár?
Já se musím při každé výplatě hádat s mistrem o mzdu, po
něvadž mu výpočty nikdy nesouhlasí, zatím co ten tam si
kupuje šaty na míru a chodí na taneční čaje do „Astorie“
a utratí za večer víc než já mám na měsíc.“
V tom se ozve rádio ze sousedního bytu, odděleného
jen dřevěnou stěnou: „Začínáme s přenosem leningradské
konference strany.“ Následuje několik nabubřelých frází,
když v tom Savkin zatluče na dřevěnou stěnu a křikne:
„Pavle Maximoviči, přestaňte s tím radiem!“ Petr Savkin má
toho dost.
Jinde zase líčí Rudolf noční zábavní místnosti, kde je
spousta namalovaných děvčat, dělnic, úřednic, účetních atd.,
majících měsíčních 100—150 rublů. Přicházejí do těchto
místností, kde se scházejí sovětští vrchní proletáři, kteří si
chtí a mohou něco dopřát. Vždyť byli poučení, že sexuální
styk je něco docela nezávažného . ..
Jde o známou „theorii o sklenici vody“, totiž, že
pohlavní styk je tak nezávažný, jako vypiti sklenici vody.
Neprávem připisována Leninovi (Klára Zetkinová „Vzpomín
ky na Lenina“). Skutečná zákonodárná praxe ovšem této
theorii hověla a tím způsobila velikou mravní zkázu. Našeho
Richarda provází po těchto místnostech rakouský Schutz
bündler a říká: „Všechno je to z té strašné nespravedlnosti.
Ono to není o moc lepší, než kapitalismus. Kdyby každý měl
řádný příjem, tak by to nebylo. Ale když jeden žije v pře
pychu, pije šampaňské a takové děvče vydělá 100 rublů mě
síčně, ani pořádně nebydlí, a v krámech je takových krás
ných věcí, jen míti peníze! Divíš se potom?“
Ani my se nedivíme. Úsilovně propagované bezbožectví
musí míti výsledky. Když však slýcháme výklady výletníků,
kteří v Rusku byli 3 neděle, chtěli bychom jim doporučiti
tuto Rudolfovu knihu, která na knihkupeckém trhu je uvá
děna doporučením: „Co neviděly oči cestujícího s inturistem“
(t. j. ruskou státní cestovní kanceláři).
H.

NOVĚ PUBLIKACE
Náš časopis je určen otázkám sociální obnovy, to znamená,
že musí bedlivě sledovati i všechny publikace a návrhy smě
řující k této obnově. Proto časopis chce býti svým čtená
řům bohatým pramenem vědecké literatury zasahující do
oboru sociologie nejen po filosofické stránce, ale hlavně i
po ethické, právnické, národohospodářské stránce. Doufá
me, že postupující výstavbou organisace našeho časopisu
budeme s to, zainformovati včas podrobně všecky čtenáře,
kteří chtějí své vědomosti v sociologických otázkách prohloubiti, o všech nejnovějších publikacích československých
i cizojazyčných.
Náš dnešní seznam zahrnuje i některá díla z počátku
minulého roku. V příštích číslech přinese tato rubrika pub
likace vyšlé jeden, nanejvýš dva měsíce před redakční uzá
věrkou. O některých z nich přineseme recense v příštím čísle.

československá literatura.
Dr. Bedřich Vašek: Rukojeť křesťanské sociologie. Lido
vé knihkupectví v Olomouci 1935. 250 stran. — Sociální en:
cykliky (překlady): Lva XIII. Rerum novarum (O
dělnické otázce), Pia XI. Časti connubii (O křesťan
ském manželství), Pia XI. Quadragesimo anno (O
vybudování společenského řádu). Vyšly rovněž nákl. Lidovélho
knihkupectví v Olomouci 1935. — Nemůžeme v prvním čísle
našeho časopisu zde opomenouti velkou sociální trilogii
Dra B. Vaška, která jest chlooubou české katolické soci

ální vědy: Křesťanská sociologie: I. Sociální ži
vot (325 stran), II. Spravedlnost v životě hospodářském
(460 stran), III. Sociální práce (371 stran). Nakl. Ceskoslovanské akciové tiskárny v Praze 1929—1933. Toto dílo
doporučujeme k zevrubnému studiu.

Tom Williams: Labour’s Way to Use the Land. (120 str.)
M. P. Methuen. 1935.

Louis E. Howard: Labour in Agriculture. (Str. 339.)

Oxford University Press. 1935.

O. W. Willcox: Nations Can Live at Home. (Str. 279.)

Dr. B. Verunáč: Na cestě k plánovitému hospodářství.

Publikace Sociálního ústavu čsl. republiky č. 64 (192 stran).
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Allen and Unvin, London 1935.
S. Greenwood: Properisty. (Str. i76.) Law Courts Cham
ber (Blackburn), From the Author.

Dr. Kazimír Dobiáš: Účast zaměstnanců v zisku a kapi- tále podniku. (Stran 173.) Sociální ústav čsl. republiky.

T. H. Marshall, E. F. M. Durbin, Dr. H. J. Bridges:
The Ethical Factor in Economic Thougt. (Str. 39.). The

Publikace č. 62. Praha 1935.

Ethical Union. London 1935.

Prof. Dr. E. Schoenbaum: Současný stav sociálního po
jištění v Československu (28 str.). Publikace Sociálního ústa

The End of Rationing and the Standard of Living in the
Soviet Union. (Str. 28.) (London) School of Slavonic and

vu čsl. rep. č. 51. Praha 1935.

East European Studies in the University of London. 1935.

JUDr. Alois Král: Peníze a úrok. Nákl. Orbis, 200 str. 1935.
Rud. I. Malý: Kříž nad Evropou. — Revoluce XX. století.

(London.) Stanley Nott Ltd. 1935.

Nákl. A. Neubert, Praha 1935 (252 str.).

Dr. Karel Engliš: O nouzi a nadbytku. (Str. 104.) Praha
1935. Nákl. Fr. Borový.

G. W. L. Day: What’s Wrong with the World? (90 str.)

Sidney and Beatrice Webb: Soviet Communism: A new
civilisation? (2 svazky, stran 1.174.) Longmans Green and
Co. Ltd., London, prosinec 1935.

Prof. Josef Macek: Cesta z krise. (Str. 191.) Praha 1935.

Nákl. J. Laichter.

Prof. Ing. Karel Doležel: Velikost a růst průmyslového
podniku. (Str. 36.) Brno 1935.
Dr. František Kliment: Nepružná režie a cenové kalku
lace. (Str. 65.) Praha 1935. Nákl. Podnikohospodářský Ar
chiv v Praze II.

Economicus: časové otázky finanční politiky. (Str. 7y.)

Praha 1936. Nákl. Novina v Praze.

Dr. Josef Vaněk: Bída a blahobyt národů — Základy
hospodářského myšlení XX. století. (Str. 226.) Nákl. Orbis

Francouzská literatura:
Jacques Maritain: Science et sagesse. (Str. 390.) Paris

1936, Editions Labergerie.

Augustin Cochin: Abstraction révolutionnaire et réalisme
catholique. (Str. 147.) Paris 1936. Desclée de Brouwer et Co.
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