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V Praze dne 20. března 1936
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D r. Bedřich Vašek:

Politika rodinná.
V československé politice státní i stranické jest
osudná mezera. Málo péče věnuje se rodině. Hle
dejte v knihovnách spisy týkající se rodinné po
litiky: ve mnohých i větších knihovnách nenajdete
po té stránce vůbec nic. Máme politiku hospo
dářskou, finanční, daňovou, sociální, školskou, kul
turní; ale pojem „politiky rodinné“ pro mnohého
i vynikajícího činitele vůbec neexistuje.
A přece běží o věc, která i pro život národní a
státní má důležitost nesmírnou. Na př. muž, který
do budování našeho školského života po převratu
zasahoval nejpronikavěji, muž, který nestál na sta
novisku katolickém, univ. prof. dr. F. Drtina, vy
slovil takto své přesvědčení o důležitosti rodiny:
„V rodině jsou kořeny a podmínky všenárodní kultury. Rodina je přirozený
základ společnosti, v rodině uchovává se sou
vislost kulturního vývoje, v ní stýkají se nejúžeji
starší generace s mladšími — vychovatelé s vycho
vávanými. Rodina je vlastně prvé místo výchovy,
která často stává se směrodatnou pro celý život.
Život rodinný je pravou školou mravnosti, lidskosti
a lásky k bližnímu. Jen toho národa život
má budoucnost krásnou, kde je zdravý
rodinný život vyvinut. Životem rodinným je
celý mravní život člověka podmíněn.“*)
Rodina je tedy hodnota nenahraditelná. Ale tato
hodnota musí býti pěstěna. Musí jí býti věno
vána vysoká positivní péče. Vždyť tolik
zhoubných pudů a náklonností v nitru člověka
pracuje odstředivě proti rodině; tolik zevnějších
nebezpečí ohrožuje rodině její práci. A zvláště
moderní život hospodářský, sociální a kulturní je
nabit prvky nepříznivými myšlence rodinné; proto
také rodina vyžaduje dnes ještě více opa
trnosti a záměrné konstruktivní péče
než v normálních dobách.
Ale místo toho vidíme teď ve veřejném životě
zrovna trestuhodnou bezstarostnost v otázce rodiny.
Všecko jakoby se spiklo proti ní a proti
rodinnému životu. Rodina je soustavně roz
*) F. Drtina. Ideály výchovy, Sebrané spisy III, 40; pod
trženo mnou.

vracena. V zákonodárství hoví se všem tendencím,
uvolňujícím pouto rodinné: rozlučitelnost manžel
ství, stírání nadpřirozeného rázu rodiny, hospodář
ský život odlučuje na celé dny i na celý týden otce
a snad i jiné členy od rodiny, spolkový a vůbefc
veřejný život, oddává-li se mu člověk přespříliš,
může odcizovati člověka rodinnému životu, tisk,
kino a divadlo svou frivolností podrývají základy
rodiny, škola stále více strhuje na sebe její práva
a funkce, stát fašistický a stát komunistický stále
důsledněji uplatňují názor, že děti patří jemu, zá
konodárství daňové a vojenské nedbá jejich po
třeb atd. Dnes je v činnosti celá legie vlivů,
které rozvratné působí na rodinu.
To, jak se dnes s institucí rodinnou zachází, mi
připadá, jako když lehkomyslný dědic zdědil vzácný
statek, a teď jej lehkomyslně a marnotratnicky pro
mrhá vá. Mně to připadá, jako když mají někde
v klášteře nebo v kostele starožitné nádherné fresky,
ale jsou již staré a poškozené a potřebovaly by
oživení a opravy, ale přijde na ně moderní mazal
a nalepí beze smyslu pro tyto ohromné hodnoty,
svojí medvědí rukou na fresky tlustou vrstvu svých
natěračských barev nebo 'nemotorné moderní ob
razy. Mně ta „kulturní“ práce, rozvracející rodinu,
připadá, jako když moderní útočný dobyvatel, jenž
svou válečností připravil o životy celé pluky lidí
a má na svědomí zmrzačení statisíců, se okázale
vychloubá svou lidumilností, protože má promyšleně
vybudovanou organisaci Červeného kříže a že zří
dil pro raněné tolik a tolik lazaretů ...
Sta a sta různých vlivů rozvracejících rodinu je
tedy v činnosti. Ale velmi málo se podniká, ba
v politice nic se nedělá, co by p ř í m o mělo za účel
upevnění rodiny. Když zeď kolem zahrady se ne
spravuje, když se do ní dělají stále nové průlomy,
jak dlouho bude tato zeď chrániti zahradu? Kdy
zbudou z ní jen pouhé rozvaliny? —
Náš časopis Rozpravy obral si veliký úkol: „Na
celém světě probouzí se touha po uskutečnění zá
sad evangelia ve všem životě, a nejen v životě sou
kromém. Chceme zařaditi své snahy do rámce mezi
národního katolického hnutí pro sociální obnovu“
(Rozpravy č. 1, str. 1.). Nuže, rodina jest jed
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nou ze sociálních institucí, jimž se musí
věnovati pozornost největší. Celá encykli
ka „Časti connubii“ jest věnována rodině, a celý
třetí oddíl tohoto vzácného okružníku jest věnován
péči o ni.
Péče o rodinu zahrnuje nejen státní politiku ro
dinnou, nýbrž i mnoho jiných věcí. Z citované en
cykliky uvádím nadpisy odstavců toho oddílu, jenž
udává, co podnikati na upevnění rodiny: Pěstění
opravdového náboženského života. Šíření správných
poznatků o manželství. Věrné zachovávání příkazů
Božích o manželství. Dobrá příprava na manželství^
Péče o hospodářské zabezpečení rodiny. Zákono
dárství příznivé potřebám rodiny.
Jest tedy rodinná politika ve státě jen jednou
z četných cest, po nichž se má pomoci rodině. Ale
i když je pouze jedinou z mnohých cest, tož je
to cesta nezbytná. Bez zdravé rodinné politiky této
instituci bude práce ztěžována nesmírně.
Ale abychom si rozuměli. Politika rodinná,
to není jen starost, jak podporovati ro
diny, které jsou v bídě. Taková péče je nutná.
Bůh ať odmění všecky, kdo strádajícím rodinám
takto uleví v jich bídě. Ale politika rodinná má
úkol mnohem širší: napomáhati k udržení pevnosti
rodinám všem, strádajícím i normálním. Rodinná
politika neznamená jen předcházeti dénatalité; při
rozené populační poměry jsou jen jeden z důsled
ků zdravého rodinného života. Úkol rodinné poli
tiky jde mnohem dále: vytvořiti takové hos
podářské, sociální a kulturní poměry,
aby se v nich život rodinný mohl řádně
rozvinout i, aby byly zaraženy nebo
aspoň co nejvíce ztlumeny vlivy rodi
nu ničící nebo aspoň rozleptávající.
Rodinná politika musí především míti základ

v dobrém zákoníku občanského práva. A
zvláště nyní, když má dojiti k uzákonění nového
občanského zákoníku, je potřebí, aby pečlivě bylo
dbáno zájmů rodiny, aby bylo vyloučeno vše, co
by bylo s nimi v rozporu. Neboť kdyby tato právní
základna rodinného života — rodinné právo — bylo
zvikláno (srovnej náš rozlukový zákon), pak se
rodina bude rozjížděti s naprostou nutností.
Rodinnou politiku nutno prováděti na nejrozmani
tějších polích politiky: při politice daňové,
aby rodiny s četnými dětmi nebyly postiženy da
leko ostřeji než svobodní nebo rodiny bezdětné
(spotřební daně, daň obratová); při politice
mzdové a platové, aby platy a mzdy byly vy
pláceny takové, aby z toho mohl býti slušně živ
nejen jednotlivec, nýbrž i celá rodina; při poli
tice brannosti, aby rodinám s četnými dětmi
byly poskytnuty přiměřené úlevy; při politice
sociální, aby chudým rodinám s četnými dětmi
byla přiznána podpora, aby nemusily trpěti nouzi.
A tak dále.
S důrazem vyslovuji zvláště tuto myšlenku: ro
dinná politika nesmí se spokojiti jen s nějakým iso
lovaným zákonem. Musí býti principem, jehož
se dbá ve všech oborech politiky, jako
na př. myšlenka státní, zřetel k zájmům státu, je
principem, proti němuž se nesmí prohřešiti žádný
zákon.
Opakuji: Rodinná politika není jedinou věcí, která
musí býti podniknuta, abychom upevnili situaci ro
diny. Ještě i mnoho činitelů jiných musí zasáhnouti.
Ale rodinná politika nesmí při tom scházeti. A čím
později bychom se k ní odhodlali, tím hůře.
Proti tak základním požadavkům přirozeného zá
kona, jako je rodina, žádný národ nebude hřešiti
beztrestně!

D r. F. Kruš S. J.:

Sociální encyklika »Quadragesimo anno«
se stručným výkladem.
Bylo projeveno přáni, aby „Rozpravy" podaly nejen výklad nýbrž i encykliku samu. Rádi vyhovujeme, poněvadž je nejvýš žádoucno,
aby všecek svět se seznámil s nejdůležiťějšim rozborem „sociální otázky", jimž je encyklika Pia XI. o vybudováni sociálního řádu
podle zásad evangelia. Texf encykliky podáváme podle překladu Dra Bedř. Vaška (Olomouc, 3. vydáni. Cena 3 Kč).

Úvod.
„Rerum novarum“ a sociální encykliky před ní.

1. Čtyřicet let uplynulo od chvíle, kdy Lev XIII.
blahé paměti vydal výtečný okružní list Rerum
novarum. Při tomto výročí veškeren katolický svět
vděčně vzpomíná této encykliky a chystá se důstoj
ně ji oslaviti.
2. Je pravda, tomuto vnešenému projevu pastýřské
péče jaksi připravovaly cestu jiné okružní listy té
hož našeho předchůdce: o zdroji lidské společnosti,
to jest o rodině a ctihodné svátosti manželství (en
cyklika Arcanum z 10. II. 1880), o původu státní
moci (encyklika Diuturnum z 29. června 1881), a
jejím spořádaném poměru k Církvi (encyklika Immortale Dei z 1. listopadu 1885), o význačných po
vinnostech státních občanů (encyklika Sapientiae
christianae z 10. ledna 1890), proti názorům socia
lismu (encyklika Quod apostolici muneris z 28.
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prosince 1878), proti zhoubné nauce o lidské svo
bodě (encyklika Libertas z 20. června 1888), a jiné
podobné projevy, které v bohaté míře vyjádřily
smýšlení Lva XIII. Avšak encyklika Rerum nova
rum měla před jinými tu zvláštnost, že pro veške
ré lidstvo stanovila docela bezpečné směr
nice pro řádné řešení sociální otázky,
svízelné to otázky lidského soužití, a že tak učinila
v době nejvhodnější a kdy toho bylo tolik třeba.
Od prvního slova již i v úvodě Pius XI. připo
míná velmi důležité události v životě Církve a ná
rodů a dává určité pokyny, jaké stanovisko má
věřící a každý poctivý člověk zaujmouti:
40-leté jubileum „výtečného okružního listu Re
rum novarum“! Celá encykl. „Quadragesimo anno“
dokazuje tuto výřečnost a velký praktický význam
dělnické encykliky R. n. Byla korunou vznešených
nauk Lva XIII. o sociálních věcech.
Lev XIII. — velký státník — si umínil zaraziti
další postup rozkladu moderních nauk o státu a spo
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lečnosti. Rok co rok byly uveřejňovány nové jeho
projevy k urovnání sporů a bludů v těchto otázkách.
Navždy zůstanou památný encykliky, o nichž se
zmiňuje Pius XI. zde v úvodě; vypočítává je ne
podle roků, jak vyšly, nýbrž podle obsahu: čtyři
pojednávají o základních společenských útvarech,
jež nezávisí na libovůli lidské, nýbrž jsou poža
davkem přirozeného, čili věčného práva, práva Bo
žího. Jsou to: rodina a stát. Jedna z oněch 4
encyklik se zabývá manželstvím a rodinou, tři vy
kládají katolickou nauku o státu, jedna o původu
státní moci, druhá o poměru státu k Církvi, třetí
o povinnostech věřícího ke státu.
Ve dvou dalších encyklikách Lev XIII. vyvrací
dvě nejrozšířenější bludné soustavy sociální: mar
xistický socialismus, který právě naopak než bys
z jeho názvu soudil, znemožňuje rozvoj zdravého
sociálního t. j. společenského života; a liberalismus,
který rovněž, ač z jiných příčin — pro pravý spo
lečenský řád nemá porozumění.
Těchto 6 encyklik připravovalo svět, pokud ještě
toužil po nauce nestojící na vratkých výmyslech
a vášních lidských — na další rozhodující slovo
k vyřešení a urovnání oněch sporů a zmatků, jimž
se říkalo ,,moderní sociální otázka“. To není jen
jedna otázka; jdeť tu o souhrn nevyřešitelných té
měř pochybností o společenské spravedlnosti a ne
snesitelných dále křivd páchaných na lidu pracu
jícím. My starší lidé dnes ještě pamatujeme, jaké
bouře šly v létech 80tých a 90tých minulého století
dělnickým světem. Byla to skutečně „doba nej
vhodnější a kdy toho bylo tolik třeba“ — aby
nejvyšší autorita promluvila. Stručně, ale s proni
kavým důrazem o tom mluví Pius XI. dále:
2. Co zavdalo podnět k vydání „Rerum novarum“.,
a) Kapitalistická společnost byla roz
poltěna na dvě třídy.
3. Neboť nové směry v hospodářském životě a
nový rozmach průmyslu u veliké části národů do
spěly ke 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 svého zbědovaného po
stavení.
„Lidstvo roztrženo ve dvě třídy“ — toť výsledek
moderního hospodářského vývoje. Slovo třídy si
vyžaduje zvláštní pozornosti: nejde o dvě složky
navzájem se doplňující, nýbrž o dvě třídy nerovné
a sice nespravedlivě nerovné a proto urputně
proti sobě bojující. Stačí vzpomenouti na třídní
boj — roztrhávající společnost lidskou, znemož
ňující zdravou úpravu sociálního řádu. Proto smě
řují obě encykliky, R. n. i Q. a., k překonání
třídního boje.
Moderní hospodářství se nespokojilo s tímto bod
ným svým výkonem, rozpoltěním lidstva ve dvě
tak nerovné třídy': ale usilovalo o to, aby jen toto
neštěstí nebylo nějak napraveno! Pius XI. líčí dále,
b) jak snášela tento stav liberalistická
buržoasie, jak dělnictvo.
4. Proti tomuto stavu věci samozřejmě nic nena
mítali ti, kdož oplývajíce bohatstvím, pokládali ten

to stav za výslednici neodvratně působících
hospodářských zákonů, a proto chtěli, aby
se veškerá péče o nuzné přenechávala jediné lásce
— jako by bylo úkolem lásky zakrývati svým pláš
těm hříchy proti spravedlnosti, hříchy,
které zákonodárcové nejenom trpěli, nýbrž
k nim někdy i přímo dávali schválení. — Naopak
dělníci postižení osudem příliš tvrdým snášeli tento
stav velmi rozhořčeně a vzpírali se proti tomu,
aby skláněli šíji tak dlouho a pod tak nesmírně
tvrdé jho. Z nich jedni, strženi žárem špatných
vlivů, prahli po všeobecném převratu, druzí
pak — ti, které jejich křesťanské svědomí odstra
šovalo od takových zhoubných snah — zůstávali
přesvědčeni, že se tu musí provésti velmi
mnoho a velmi hlubokých reforem a to
co nejdříve.
Není-li úsudek Pia XI. o zástupcích liberalistického kapitalismu příliš přísný? Vždyť zde kaž
dé slovo znamená těžkou obžalobu: Proti žalost
nému stavu dělníků „nic nenamítali“ — ba vyklá
dali to za „neodvratně působící hospodářské zá
kony“! Ale poněvadž bída byla veliká, přece něco
bylo třeba říci a činiti, i mluvili o dobročinnosti,
humanitě, lásce: almužnami chtěli pomáhati! „’Láska“
zakrývající a podporující nespravedlnost! Nejhorší
bylo, že to vše nalézalo ochrany i v zákonech.
Hrozné to věci — a podobně Pius XI. ve všech
částech své encykliky po zásluze pranýřuje ne
spravedlnosti liberálního řádu hospodářsko-sociálního. Naopak z jeho slov o obětech těchto zlořádů
vyznívá láska otcovská a rozhodná vůle zjedná ti
konečně pořádek, který by navždy učinil konec
zbědovanému stavu proletariátu. To ovšem nezna
mená, že by sociální encyklika neměla odsuzujícího
slova pro nedovolené násilnické pokusy pracujících
zbaviti se tvrdého jha. Proto hned ze začátku roze
znává dvojí odpor: že se dělníci brání, to je jejich
svaté právo, pokud je neuplatňují novým bezprá
vím; dělníci křesťanského smýšlení nedali se strhnouti na cesty zhoubné, ačkoliv usilovali o rychlé a
hluboké reformy hospodářských a společenských
poměrů. A v tom se jim dostalo vydatné pomoci:
c) Snahy katolických sociologů.
5. Právě tak smýšleli i oni četní katoličtí mužové,
kněží i laici — které již ode dávna jejich obdivu
hodná láska pudila k tomu, aby odpomáhali neza
viněné bídě mezr proletariátem a kteří se nemohli'
za nic na světě smířiti s myšlenkou, že by se
tak křiklavá a tak nepřiměřená nerov
nost v rozdělení majetku opravdu srov
návala s plány Tvůrce nejvýš moudrého.
6. Jistě hledali tito mužové lék pro přítomnost
proti těm politováníhodným zlořádům ve veřejných
poměrech; poctivě hledali i pevnou záštitu proti
ještě horším nebezpečím v budoucnosti; avšak —
jak to již nese s sebou lidská slabost i u lidí nej
lepších — někde je lidé odmítali jako nebezpečné
živly, které pořád jen chtějí jakési novoty, jinde
se jim postavili v cestu i spolupracovníci v dobrém
díle, zastávající jiné směry; a tak stáli uprostřed
různých názorů v rozpacích, nevědouce, kam se
obrátiti.
Zde se Pius dotýká věci, kterou třeba stále světu
připomínati. Často totiž slyšíme, že prý katolická
Církev pro sociální otázku nemá porozumění a
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že pro její vyřešení nic nevykonala. — Nepopíráme,
že je ještě dost katolíků zaostalých, liberalismem
nakažených, kteří by snad také považovali za „ne
změnitelný zákon“, co jen lidská sobeckost zavi
nila — ale Církvi křivdí, kdo jí něco podobného
vytýká. Nemohla-li zabrániti mnohým výstřednostem
moderního mamonářství, dá se to dostatečně vysvětliti různými okolnostmi v jednotlivých zemích:
V Anglii na příklad katolíci až do nedávná byli
pro svůj nepatrný počet bez významu pro život ve
řejný, v Německu prodělávali těžký „kulturní boj“,
právě tomu bude ioo let, co byl — jako úvodem
k delším bojům — první arcibiskup žalářován, po
něvadž hájil posvátnost katolického manželství. Ale
přes to všechno byli katolíci mezi prvními obhájci
práv dělníka v parlamentech a jinde, ačkoliv i za
to jim bylo snášeti potupu a pronásledování. A ka
tolická sociologie uplatňující práva pracujících, byla
vždy pěstována, až ke konci 19. století vyvolala
mocné hnutí pro sociální spravedlnost.
Kdo zná kulturní poměry v době nejsilnějšího
rozmachu hospodářského a politického liberalismu,
nijak se nediví, že ony snahy narážely na odpor i
u některých katolíků, jak to i Pius XI. připomíná.
Čím větší z toho vznikaly nesnáze, tím více lidé
vážení toužili po vyřešení sporných otázek.
d) Lev XIII. žádán o směrnice. Vyhovuje.
7. V tomto tak prudkém boji názorů, při němž
se spor hnal hned tím, hned oním směrem a při
němž dosti často těžce trpěl mír, oči všech — jako
se to často stávalo a stává i při jiných příležitostech
— se upíraly ke stolci Petrovu, k této posvátné
schráně veškeré pravdy, odkud se rozlévají slova
spásy do celého světa; u nohou náměstka Kristova
na zemi se v nezvyklém jaksi počtu scházeli znalci
sociální otázky, zaměstnavatelé i dělníci; a jako jed
němi ústy žádali, aby jim byla konečně označena
spolehlivá cesta.
8. Dlouho o tom všem papež, proslulý svou opa
trností, uvažoval před Bohem sám; přibral si jako
rádce nejlepší odborníky; se všech stran pečlivě
promýšlel všechny okolnosti; a konečně, jsa nut
kán „vědomím svého apoštolského poslání“, a aby
tím, že by mlčel, nebudil dojmu, že zanedbal svou
povinnost, rozhodl se i v této věci dostáti závazku
svého božského učitelského úřadu, jenž mu byl svě
řen, a promluviti k veškeré Církvi Krigtově a tím
k veškerému lidstvu.
9. A tak dne 15. května roku 1891 zavzněl onen
hlas, dlouho žádaný. Nedal se zastrašiti obtížemi
úkolu, ani nebyl zeslaben stářím, nýbrž v jaré a
svěží síle vyzval lidstvo, aby se dalo na poli so
ciálním na nové dráhy.
To jest stručný náčrt oněch rušných událostí
osmdesátých let minulého století, kdy v zástupech
putovali do Říma učenci-sociologové, dělníci i pod
nikatelé, aby si od náměstka Kristova vyžádali po
učení, jak postupovati; zda považovati neblahé hospodářsko-sociální poměry skutečně za nezměnitel
ný „zákon“ přírodní, anebo pustit se do neústup
ného boje proti nim.
Velmi zaiímavé by bylo pojednati obšírněji o vý
voji katolické reformy sociální. Ale v rámci našeho
.výkladu encykliky Q. a. musíme se spokojiti s po
jmenováním několika vůdců tohoto hnutí; i to bude
dostatečným důkazem, že křivdí Církvi, kdo jí vy
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týká netečnost v bojích o sociální spravedlnost.
A bylo-li těch katolických průkopníků sociální re
formy nejvíce v Německu, je to tím pěknější svě
dectví pro životní sílu katolicismu, kdyžtě současně
němečtí katolíci prodělávali těžký „kulturní boj“
Bismarckovy doby — ale přes všechny starosti o
statky nadpřirozené ještě tolik vykonali pro uspo
řádání hospodářských zlořádů. Zde tedy několik
slavných jmen: Biskup Ketteler (f 1877), Windhorst,
Galen, Jarcka, Vogelsang, Hitze, Hertling, Alois
Lichtenstein, Albertus, Schindler, Pesch, Biederlack, Pieper, Mausbach, Harmel, de Mun, Tognioli atd.
Moderní písemnictví, ovládané sobeckým libera
lismem, o těchto mužích nepíše, ale tím nejsou je
jich zásluhy smazány: není-li dnes všechno liberalis
mem a marxismem zkaženo a tím všecka naděje na
uzdravení sociálního řádu zničena, musí za to svět
oněm neohroženým bojovníkům děkovati — a ještě
víc ovšem Lvu XIII., který je podepřel svou auto
ritou a vřadil jejich hlavní požadavky do nesmrtelné
encykliky R. n.
3. O čem jedná „Rerum novarum“.

a) Lev XIII. uznává nouzi dělnictva.
10. Dobře je Vám známa, ctihodní bratři a mi
lovaní synové, podivuhodná nauka, která encykliku
Rerum novarum učinila slavnou v dějinách. V ní
výborný pastýř, jsa naplněn bolem, že tak veliká
část lidstva „je bez vlastní viny v poměrech ubo
hých a žalostných“, jsa naplněn bolem nad po
stavením dělníků, kteří „stojíce osamoceně a bez
ochrany, ponenáhlu padli do rukou nelidskosti pánů
a ziskuchtivosti soutěžících výrobců“, velkodušně
sám vzal na sebe úlohu ochránce, nedoprošuje se
pomoci ani u liberalismu, ani u socialismu.; vždyť
liberalismus se ukázal naprosto neschopným k řád
nému rozřešení sociální otázky, socialismus pak
přicházel s lékem, který byl ještě daleko horší, než
choroba sama, a tak by byl uvrhl lidskou společ
nost do nebezpečí ještě horších.
b) V čem vidí Lev XIII. podmínku
záchranné akce.
11. Papež použil své nesporné pravomoci
a správně trval na tom, že především jemu bylo
svěřeno chrániti náboženství a rozhodovati o těch
věcech, které těsně souvisejí s náboženstvím. Bě
želo o otázku, „jejíž vyřešení by bylo pravděpodob
ně bezúspěšně, leda povolá-li se k spolupráci ná
boženství a Církev“. Opíral se jediné o nezměni
telné zásady, čerpané ze zdravého rozumu a
Božího zjevení. A tak s důvěrou a „jako ten, jenž má
moc“ (Matouš 7, 29), oznámil a prohlásil „práva a
povinnosti, která víže vespolek zámožné a prole
táře, ty, kdo propůjčují kapitál, a ty, kdo konají
práci,“ a vyslovil, co by měla dělati Církev, co
vlády států, co ti, o jejichž zájmy zde běží.
Sociální nepořádky a nechápavost liberálních
vlád dospěly k tomu, že prostý rozum nutil přec
jen něco podniknouti, aby alespoň odpovědní činitelé
byli vyburcováni ze své bezstarostnosti. Lev XIII.
porozuměl: „velkodušně sám vzal na sebe úlohu
ochránce“ utiskovaných. Na nějakou pomoc od libe
ralismu čekati nemohl, ale ještě méně pomoci mohl
marxismus.
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Vždyť zlořády byly hlavně zaviněny tím, že hos
podářství se chtělo „emancipovati“, osvoboditi z ja
kýchkoliv „pout“ i věčných zákonů Božích; a to
bylo základem liberální a ještě důsledněji marxis
tické soustavy hospodářsko-sociální. I opřel se Lev
XIII. o svou pravomoc nej vyššího ochránce zájmů
náboženských a mravních a prohlásil celému světu,
jaká práva i povinnosti měly před Bohem Církev,
vlády i sama ujařmená třída pracujících.
S jakým výsledkem? O tom pojednává Pius XI.
v celé i. části encykliky Q. a. Ale už v úvodu po
dává stručný přehled:

4. Jak byla „Rerum novarum“ přijata.

a) V Církvi a mimo Církev.
12. A jeho apoštolský hlas nevyzněl na prázdno;
naopak, s úžasem mu naslouchali všichni a s ne
smírnou radostí jej vítali nejen poslušní synové
Církve, nýbrž i mnozí z těch, kdo bloudí vzdáleni
pravdy nebo vzdáleni jednoty víry, a téměř všichni
ti, kdo se později věnovali v oboru sociálním nebo
hospodářském vědeckému badání nebo zákonodár
né činnosti.
b) Zvláště u křesťanských dělníků.
13. Ale s největší radostí přijali encykliku křes
ťanští dělníci, kteří vycítili, že se jich ujala a je
obhájila nejvyšší autorita na zemi, a všichni ti šle
chetní mužové, kteří při svém houževnatém usilování
o zlepšení postavení dělníka se setkávali namnoze
jen s netečností, ba dost často i s nenávistným
podezříváním a někdy přímo se zřejmým nepřátel
stvím. Právem tedy tito všichni měli pak apoštol
ský list v takové úctě, že na četných místech konávají každého roku z vděčnosti vzpomínkovou
oslavu této encykliky. Tato oslava mívá ovšem ráz
různý, podle místních poměrů.

c) Nepochopení a odpor proti ní
v některých kruzích.
14. S takovým souhlasem byla encyklika uvítána.
Vyskytli se však lidé, kteří jí byli silně zneklid
nění. Vznešená a ušlechtilá nauka Lva XIII., jež
byla pro svět něčím neslýchaným, byla podezří
vána, a to i mezi některými katolíky; pro některé

byla přímo pohoršením. Neboť odvážně sahala na
modly liberalismu a kácela je; bourala zastaralé
a vžité předsudky; předpovídala budoucí vývoj ve
směru, se kterým se nepočítalo. Tak lidé, kteří
příliš lnuli k minulosti, opovrhovali touto novou so
ciální filosofií a duše bojácné se obávaly vystoupiti do takových výšek. Nechybělo ani lidí, kteří
se sice obdivovali tomuto zářnému ideálu, pokládali
pak všechno spíše za vysněný obraz žádoucího
uspořádání společnosti než za plán, jehož usku
tečnění by bylo možno očekávati.
Zda-li zde neměl Pius XI. na mysli otázku:
Jaké asi budou osudy mé encykliky Quadragesimo
anno? Dnes už víme, že i tento mohutný projev
nejvyšší autority sem tam narazil na neporozumění
a odpor — ale to jsou jen výjimky a dají se snadno
vycvětliti zaostalostí názorů o sociálních věcech,
anebo nesmiřitelným záštím proti Církvi. Celkem
se setkala sociální encyklika Pia XI. s radostným
uvítáním, namnoze i u nekatolíků. Naše povinnost
je, stále dokonaleji seznamovati sebe i všecek svět
s jedině správnými zásadami, obsaženými v ency
klice Q. a.
Její rozvrh jasně podává poslední odstavec úvodu.
5. Účel a rozčlenění Quadragesimo anno.
15. Všichni tedy a všude, zvláště pak katoličtí
dělníci, scházející se v tomto svátém Městě, slaví
čtyřicáté výročí vydání encykliky Rerum novarum
s takovým nadšením. I považujeme za vhodné, cti
hodní bratří a milení synové, použiti této příležitosti.
Přehlédněme znova, jak veliká dobrodiní z
encykliky vyplynula pro katolickou Církev
jakož i pro veškerou lidskou společnost; proti ně
kterým pochybnostem vyslovíme zřetelně so
ciální a hospodářskou nauku tak velikého Mistra
a v některých bodech ji rozvedeme podrobněji;
konečně zhodnotíme dnešní hospodářský řád, řek
neme úsudek o socialismu, odkryjeme základní pří
činu dnešního sociálního zmatku a současně uká
žeme jedinou cestu ke spásné reformě,
totiž křesťanskou nápravu mravů. Tyto všechny
otázky, o nichž hodláme jednati, budou předmětem
tří oddílů této encykliky.
(Pokračování.) ,

D r. F. Kruš:

Naše heslo: Sociální spravedlnost a láska.
(Pokračování.)

2. Láska.
„Nechceme milosrdenství, nepotřebujeme lásky —
spravedlnost chceme!“ To je známý protest a po
žadavek dělnictva, bojujícího za svá práva. A je
možno těmto slovům správně porozuměti. I v en
cyklice Quadragesimo anno stojí několik slov, jimiž
bys mohl onen výrok podepříti.
Hned v úvodě praví Pius XI., když se byl zmí
nil o rozštěpení lidstva ve dvě třídy, jednu boha
tou, druhou uvrženou do žalostné chudoby: „Proti
tomuto stavu věcí samozřejmě nic nenamítali ti,
kdož oplývajíce bohatstvím, pokládali tento stav
za výslednici neodvratně působících hospodářských
zákonů, a proto chtěli, aby se veškerá péče o nuz

né přenechávala jediné lásce — jako by bylo
úkolem lásky zakrývati svým pláštěm hříchy proti
s p r avedl n o s t i.“
V tomto smyslu zajisté jest oprávněno volati:
„Nechceme milosrdenství, nepotřebujeme lásky —
zakrývající hříchy nespravedlnosti — spravedlnost
chceme!“ Ale nesprávné by bylo budovati hospo
dářský a sociální řád jen a jen na spravedlnosti,
s vyloučením lásky. Tatáž encyklika pojala do své
ho obnoveného programu nejen sociální sprave
dlnost, nýbrž i sociální lásku. Praví o ní
v. odstavci o „Vůdčí zásadě hospodářského života
(č. 88):
„Jako jednota lidské společnosti nemůže býti vy
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budována na třídním boji, tak správný hospodář
ský řád nemůže býti ponechán naprosto volnému
zápasu sil. Neboť ze zásady volné soutěže jako
z otravného zřídla vytryskly a rozlily se všecky blu
dy hospodářské nauky „individualismu"; ta popírala
sociální a morální stránku v hospodářském životě .. .
Je tedy naprosto nezbytno, aby hospodářský život
byl znovu podřízen správné a účinné vůdčí zásadě.
Této úlohy jistě nemůže převzíti hospodářská dik
tatura, která v poslední době nastoupila na místo
svobodné soutěže; . . . touto vyšší regulativní silou
jest sociální spravedlnost a sociální lás
ka. Proto musejí zařízení státní a zařízení veške
rého života sociálního býti proniknuta touto sociál
ní spravedlností... Sociální láska pak má
býti jako duší tohoto řádu; státní moc má
tento řád živě chrániti a jeho předpoklady a poža
davky prosazovati."
Chceme-li správnou organisaci státu a zákony,
odpovídající všem požadavkům spravedlnosti, přirovnati zdravému tělu lidskému, pak by podle oněch
slov encykliky silou oživující toto ústrojí tělesné,
čili jeho duší, byla sociální láska. Ostatně ji ještě
určitěji líčí encyklika sama (č. 137).
Při zjednávání pravého, dokonale účelného řádu
hospodářsko-společenského — jímž může býti jen
řád stanovený Bohem a směřující k Bohu — „velmi
význačnou úlohu musí vždy míti zákon lásky, jež
jest poutem dokonalosti". (Ke Kol. 3,14.) Velmi se
klamou ti neprozíraví reformátoři, kteří pyšně za
mítají pomoc lásky, žádajíce jen, aby se zacho
vávala spravedlnost. . . Ano, láska nemůže nahraditi
spravedlnosti, když člověk protiprávně odmítá spl
nili spravedlnost, již splniti je povinen. Avšak i kdy
bychom předpokládali, že každý člověk obdržel ko
nečně jednou vše, čím jsou mu jiní ze spra
vedlnosti povinni, vždy bude lásce otevře
no pole široširé."
Kdo se jen poněkud zná ve veřejném životě, ví
i bez dalších důkazů, jak pravdivá to jsou slova.
Stačí vzpomenouti na „byrokratismus“. Snad se
ti nestalo nic proti přesné zákonitosti a spravedl
nosti a přece jsou ohroženy v důležitých zájmech
a spravedlivých požadavcích; tu se ti však podaří
buď nějakou „intervencí", nebo jakýmkoliv jiným
způsobem získati přízeň — „lásku" — rozhodu
jícího činitele, a vše je šťastně vyřešeno a vyřízeno.
A nejsou to vždy pouze nahodilé příčiny, jež zavi
nují nedostatečnost i nejspravedlivějšího zřízení spo
lečenského, nýbrž lidská přirozenost je svou pod
statou taková, že jejím požadavkům spravedlnost
sama vyhověti nemůže.
„Neboť spravedlnost sama" — vysvětluje dále
Pius XI. — i když je velmi věrně zachovávána,
dovede sice odstraňovati příčiny sociálních zápasů,
nikdy však nedovede sjeď noc o vat i srdce a
tvořili svornost ve smýšlení.“ Ano, ačkoliv sprave
dlnost vyrovnává požadavek proti požadavku, právě
tou neústupnou přesností ve vyměřování oprávně
ností požadavků a přísností svých rozhodnutí spíše
povzbuzuje k účinnému uplatňování nároků, nějak
osamostatňuje jednotlivce i strany — ale nespo
juje, nesjednocuje.
„Zaveďte si,“ pokračuje sociální encyklika, „sebe
dokonalejší zařízení pro upevnění míru mezi lidmi
a pro vzájemnou pomoc: nejspolehlivější zabez
pečení svépevnosti mají tato zařízení ve vzájem
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ném spojení srdcí, ve v e s p o 1 n é lásce
členstva, a kde toho není, pak — neviděli-li jsme
to často? — i nejlepší předpisy nejsou na nic."
Znalec srdcí a dějin lidských ochotně potvrdí
tato slova. Nejlepší panovníci vlády nikdy se ne
spokojují se zachováváním zákonů a spravedlnosti,
nýbrž usilují všemožnými projevy dobrotivosti, bla
hovůle získati si lásku poddaných a nemusí to plynouti z ctižádosti a egoismu, nýbrž za normálních
poměrů bývá to přec upřímná starostlivá péče o
všeobecné blaho. Ostatně i demagogové hlásající
„jen spravedlnost!" velice dobře vědí, že by mnoho
nepořídili, nezjednali-li by sami pro sebe i mezi
svými přívrženci vzájemné „lásky" až fanatické.
Další slova Pia XI. o sociální lásce vedou k po
rozumění, jak veliký, nesmírně veliký význam má
i po této stránce evangelium pro hospodářský ži
vot a sociální mír.
„A tak jen tehdy zde opravdu bude svorná spolu
práce všech a dosažení jediného společného blaha,
budou-li složky společnosti živě cítiti, že jsou údy
jediné veliké rodiny a clítkami téhož nebeského
Otce, ano že jsou jediným tělem v Kristu, „každý
jednotlivec pak údem jeden druhého" (Řím. 12,5),
takže „trpí-li jeden úd, trpí spolu s ním všechny
údy“ (I. Kor. 12, 26). Pak zajisté lidé bohatí a
jiní předáci změní svoji dřívější nevšímavost vůči
chudším bratřím ve starostlivou a účinnou lásku,
s ochotným srdcem vyslechnou jejich spravedlivé
požadavky, budou shovívaví k proviněním a chy
bám, jichž se snadno dopustí.
Dělníci pak odloží upřímně všelikou zášť a
závist, jichž osnovatelé sociální revoluce tak schyťrale zneužívají, a nejen že nebudou s odporem nenáviděti postavení, jež jim v lidské společnosti vy
kázala Boží prozřetelnost, nýbrž naopak budou si
ho velmi vážili, jsouce si dobře vědomi, že každý
podle svého úkolu a povinnosti opravdu užitečně
a čestně přispívá k obecnému blahu, a že kráčí
ve šlépějích Toho, jenž, ač byl Bohem, chtěl býti
mezi lidmi tesařem a chtěl býti pokládán za syna
tesařova.
Pokud ve smýšlení a v životě lidu bylo ještě po
rozumění a místa pro pravou lásku, byly i občasné
hospodářské krise snesitelný. Od té doby však, co
lehkomyslný a sobecký liberalismus z lásky si za
čal tropili výsměch jako z „nerentabilní" složky
života, přiostřovaly se sociální protivy až k nesnesitelnosti. I přišli reformátoři, aby napravili svět
— ještě horším zesměšňováním a konečně úplným
vyřáděním lásky ze všech výpočtů hospodářskosociálního života; v bolševickém Rusku chtěli do
konce zničit i i manželskou lásku, ale konečně se
dali hroznými následky poučit a teď napravují, co
pokazili.
Sombart probírá ve 2. svazku svého velkého díla
„Der proletarische Sozialismus“ hybné síly a po
můcky socialistického hnutí.
K nim patří i vydražďování lidských vášní, ze
jména také třídní nenávisti. Praví: „Celá hromada
důvodu proti kapitalistickému řádu jest tak sesta
vena, aby vzplanulo a zvítězilo záští. Je-li tato
zhuštěná třídní nenávist vydrážděna, je tím položen
základ, na němž potom již vyroste čistokrevný, se
bevědomý bojovník...“ Omlouvají to: „Nám nejprv oni ukřivdili." Ano, ale křivdu křivdou nena
pravíš. „Oko za oko, zub za zub“ už neplatí v No
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vém zákoně. Ten si zamiloval nádherný chvalo
zpěv sv. Pavla na královnu všech ctností:
„Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými,
lásky však neměl, byl bych jako měď zvučící a
jako zvonec znějící. A kdybych měl proroctví a znal
všechna tajemství a veškeru vědu, a kdybych měl
všecku víru, takže bych hory přenášel, lásky všakj
kdybych neměl, ničím bych nebyl. A kdybych roz

dal na pokrmy chudých veškeren statek svůj a
vydal své tělo ke spálení, lásky však kdybych neměl,
nic by mi to neprospělo.

Nyní trvají víra, naděje, láska, tyto tři, ale nej
větší z nich je láska.“
Naše heslo: „Sociální spravedlnost a láska“ je
dobře ověřeno.
<

Dr. Marko Weirich:

Je dělník průmyslníkem?
i. Jeto jen jedna z nesčetných otázek, které se prá
vě přetřásají v našem národním životě. Mnozí znáš
— mám zde na mysli všechny ty, kteří chtějí
v mezích československé demokracie hlásati a uplatňovati zásady papežských sociálních encyklik, a
také ty, kteří svým postavením a svou odpovědností
mají v zájmu našeho národa a v zájmu lidských
duší se o to starati — mnozí z nás, snad převáž
nou většinou, nejsme si vědomi, co se kolem nás
děje, co se diskutuje a navrhuje. Probírají se dnes
po theoretické i po praktické stránce problémy,
které nutně musí ovlivňovati další směr sociálního
vývoje našeho národa, vývoje, který zvláště v blízké
budoucnosti se může dotýkati všech našich společen
ských zařízení, nevyjímaje snad ani naši ústavu.
Kdo podceňuje i zdánlivě nevinné theoretické úva
hy a jejich význam pro další sociální výstavbu
našeho státu, ten nezná dějiny. Nepřítomnost kato
líků — nepojímám je se stranického hlediska — u
kolébky všech těchto myšlenek a záměrů by se
mohla státi kletbou příští katolické generace. Jsem-li
vůbec kdy přesvědčen o nutnosti našeho časopisu,
pak zajisté nyní v této úvaze. Diskutuje se všude
o problémech, o kterých mluví papežské sociální
encykliky, vidíme, jak mnozí hledají cesty pravdy,
jak se podivuhodně blíží k myšlenkám encyklik
(anima naturaliter Christiana!) — jenže při tom
scházejí častokráte katolíci. Jsou to diskuse, pravda,
ale z nich se rodí činy!
Z katolických účastníků při řešení nového spo
lečenského řádu zasluhují však zvláštní zmínky so
ciální kroužky, Sdružení katolické mládeže, které
po theoretické stránce šíří v lidu pochopení pro
papežské encykliky a po praktické stránce činnost
Všeodborového sdružení křesťanského dělnictva,
odkud vyšly zajímavé iniciativní zákonné .ná
vrhy, na příklad o Státní hospodářské radě,
o zřizování a působnosti komor práce, o hromad
ných smlouvách pracovních a mzdových komisích
(rodinná mzda!), vesměs vypracovány Sekretariátem
Říšské odborové rady. Jinak bohužel není vidět
pronikavějšího zájmu o důležité problémy, které
snad dnes nemají politické povahy, zítra však se
mohou státi „politica par excellence“, jak napsal
nedávno Chesterton. Tím osudnější jest zde nedo
statek zájmu katolíků, kteří se nanejvýše zajímají jen
o denní, přechodné potřeby a zřídka kdy pronikají
z „katolického ghetta“ ven do společnosti, bez stra
nického pláště, který při dnešní mentalitě může pohřbíti nejlepší úmysly.
Tak na př. významná, řekl bych historicky vý
znamná diskuse, která byla vyvolána v odborném

tisku o poměru průmyslu k politice článkem Dra J.
Schieszla v „Hospodářské politice“ ze dne 29. červ
na a pokračuje dodnes, zasluhuje naší největší po:
zornosti, poněvadž se při tom vynořily jasné snahy
o vpravení stavovských prvků do naší
demokracie. O tomto problému promluvíme
příště, dnes bych chtěl upozorniti na jiný problém,
který se objevil během této diskuse a má veliký vý
znam, totiž otázka: je dělník průmyslníkem?
2. Zde nutno především vycházeti z určitých před
pokladů, které byly postaveny v diskusi o Schieszlově článku. Dr. Schieszl upozorňuje, jak průmysl
přes to, že naše politické strany chrání často zájmy
jiných stavů, se jako stav nemůže uplatňovati. Proto
hledá cestu, jak mu dopomoci k politickému vlivu
a k účinnějšímu uplatňování jeho zájmů. Na to
reagoval Dr. Peroutka svými články v „Přítomnosti“
((č. 30 a 36 z roku 1935) za doprovodu celé levice,
uveřejnil i rozhovor s ministrem Bechyněm, který
se přimlouval za spolupráci dělníků a průmyslníků,
a zdůraznil jejich společné zájmy. Přes to zvláště
ostrý byl odpor proti stavovské koncepci, jakou
předložil Dr. Schieszl. Při tom nastal spor o otáz
ku, zdali dělníci jsou průmyslníky čili ne..
Ve svém článku ze dne 11. ledna 1936, uveřej
něném v „Hospodářské politice“, Dr. Schieszl
píše:
„S několika stran se mi namítalo, že mluvím
o průmyslu tak, jako by to byli jen průmyslníci,
ač k němu patří také nebo především dělníci.
Jistě patří také. Když však mluvíme o časo
pise, máme na mysli redaktory a ne sazeče, ban
ky nám representují vedoucí ředitelé a ne typistky, a když kritisujeme divadlo, máme na
mysli herce a ne kulisáky, ač všichni jsou pro
podnik stejně nezbytní. Za representanta něja
kého podniku, politické strany a také průmyslu
budeme považovati vždy toho, kdo vede a roz
hoduje. Dnes ovšem mnozí intelektuálové ob
divují masu, klaní se a pochlebují dělníku a
opovrhují průmyslníkem.. . Zatím je obvyklé
i v kruzích a listech dělnických vidět represen
tanta průmyslu v průmyslnících. Tím se dělníci
nesnižují.“
Na tento rozbor odpověděl mezi jinými Dr. K.
M. Lauda v „Českém slově“ ze dne 30. ledna 1936:
„Hospodářská rada strany národně socialis
tické ve svých úvahách a návrzích vychází už
trvale z názoru, že průmyslem musíme rozumět
jak zaměstnavatele, tak zaměstnance... Na
psali jsme zde již, že usilovat o hospodářskou
demokracii znamená především vytvářet mravní
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prostředí... To tedy předpokládá vytvářet také no
vé pojmy... A přece příchodem doby, kdy mrav
i právo každému občanu přiznaly „panský stav”,
začalo se vytvářeti nové mravní prostředí, které
rovnocenně s revolucemi a sociálními boji při
spívalo k dobývání dalších posic myšlenek lid
ské rovnosti. Budiž ještě připomenut vývoj
pojmu socialismu, původně většinou chápaného
jako hnutí revolučního, v socialismus vývojový
a spolupracující v koalici s jinými stranami.
. . .Tak se pojmy mění. Není tedy zbytí: páni si
zvykli na pány sousedy ze vsi i na nutnost sou
hlasu pánů sedláků — obecních radních, když
si na panském dvoře chtěli přistavět kurník, a
tak si zvyknou i průmyslníci, že k přístavbě Či
přestavbě nebo novostavbě průmyslového řádu
musí míti souhlas průmyslníků-dělníků a svět
se nezboří.“
>
I z těchto krátkých výňatků je vidět, že takové
problémy naprosto nepatří do minulosti, nýbrž jsou
živou skutečností.

Co je průmyslník?
Vidíme, že zde citová, prestižní stránka mluví u
obou stran, jak s hlediska zaměstnavatele, tak i za
městnance. Ve skutečnosti jde zde v prvé řadě o
otázku pojmů. Přihlížíme-li věcně, bez citového pří
davku k této diskusi, vidíme, že se sice obě strany
shodují v tom, že dělníci patří k průmyslu, ale roz
cházejí se v pojmenování hodnosti dělníků: jeden
vidí v nich čistě zaměstnance, a druhý přímo prů
myslníka, lépe dělníka-průmyslníka.
3. Mýlili bychom se velice, kdybychom se na
tento spor dívali čistě jako na hádku o titul: za
vším tím se skrývá hluboký a zásadní obsah. Než
však začneme zkoumati možnost vytvoření nové
ho pojmu pro dělníka-průmyslníka, musíme si ujasniti dosavadní pojem průmyslníka. Přidržím
se zde výkladu Prof. Dra Karla Engliše.
Zásadní sociální rys dnešní společnosti — jak to
opětně vyzdvihuje ne bez žalu Pius XI. v encyklice
Quadragesimo anno — jest rozvrstvení společnosti
ve třídy; v této encyklice píše: „Opravdu dosud
trvá nepřirozený a násilný, a tedy nepevný a viklající se stav lidské společnosti; neboť se opírá o „tří
dy“, jež mají rozdílné a navzájem si odporující cíle,
a to je zdrojem příčin k nepřátelství a bojům.“
Také Dr. Engliš dělí na základě dnešního sku
tečného stavu společnost ve třídy, které definuje
s obvyklou svou schematickou jasností. Společenské
třídy a s nimi spojený sociální zápas vzniká ostrými
majetkovými protivami. Vláda nad kapitálem
dělí především společnost na ty, kteří jej mají a
jsou proto samostatní a nezávislí, a na ty, kteří jej
nemají a jsou nesamostatní a závislí na prvních
celou svou existencí a mohou jen pracovní smlouvou
dojiti u nich přístupu k půděi a k výrobním prostřed
kům. Tak máme na jedné straně dělnickou tří
du, která se seřaďuje v šik proti zaměstnavatelům
vládnoucím výrobními prostředky. Vznikla dělnická
otázka. Ale i mezi těmi, kdož vládnou výrobou, i mezi
podnikateli jsou veliké majetkové rozdíly. Velkokapitalistická výroba pracuje levněji nežli vý
roba v malém a zatlačuje ji ve volné soutěži, zmen
šuje počet samostatných výrobců a vytlačuje je do
třídy dělnické. Vzniká tedy i těmto samostatným
středním a malým výrobcům zápas o existenci
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a samostatnost s velkokapitálem. Vzniká tak otázka
středostavovská, zvláště živnostenská. Máme tedy
zde tři třídy: dělnictvo, závislé, nesamostatné, jež
je proti oběma druhým v protivě kvalitní; dále
střední stav a velkokapitalisté, mezi nimiž je rozdíl
více kvantitativní, převaha v konkurenci.
Ostatní obyvatelstvo, které není přímo zúčastněno
na výrobě, jako úředníci, peněžní kapitalisté (rentiéři) atd., přičleňuje se podle jistých obdob životní
míry a postavení k té či oné z těchto tříd, tíhne
k nim, cítí s nimi.2) O zemědělství zde nemluvíme.
Musíme tedy rozlišovati průmyslové vrstvy od
živnostenské třídy, a proti oběma se na druhé straně
staví dělnictvo. Co jest podle Dra Engliše, tedy
podle dnešní soustavy dělnická třída? Je to
ona vrstva obyvatelstva, která, nemajíc vlády nad
výrobními prostředky, je nucena hledati pracovní
smlouvou obživy. Dělnictvo se seřaďuje v jednu bo
jovnou frontu, která jest namířena proti řadě za
městnavatelů, jakožto osob, vládnoucích výděleč
nými prostředky.3 Tím vzniká otázka včlenění děl
nictva do výrobního procesu, to jest problém práva
a postavení dělnictva jako celku v podniku a závodu,
otázka, zda-li dělník může býti v podniku více než
nástrojem, přímo spolupracovníkem. Tento poměr
se řeší ovšem různě podle toho, jde-li o podnik
osobní a menší, anebo o neosobní velký podnik
s velkým úřednickým a dělnickým aparátem. Účast
dělníkova na podniku se může arci provésti jen ko
lektivně volenými zástupci (závodní rady), kteří jsou
mimo to prostředníky mezi podnikateli a dělnictvem.
U nás byla instituce závodních rad uzákoněna pro
velkopodniky. Je to první krůček k přetvoření pra
covní smlouvy na poměr kooperativní, který
pak už vede nejen k účasti na správě, nýbrž i na
zisku. Tím by se ovšem změnila od základu struk
tura naší pracovní soustavy a platného společenské
ho řádu. Snahy tyto jsou důsledkem přizpůsobení
myšlenky demokracie politické na soustavu hospodář
skou. Mluví se proto též o konstitucionalismu v podniku?) Podnikatelé nechtějí však uznati
dělnictvo za rovnocenného činitele v závodě samém
(konstitucionalismus tovární), nýbrž chtějí zůstati
„pány ve vlastním domě“.
Avšak i různé mzdové soustavy jsou prvním kro
kem k přímému účastenství dělnictva na podnikatel
ském zisku. Cím se liší mzda od důchodu podnika
telova, jest, že může míti podnikatel zisk nebo ztrá
tu, podle trhu, ale též podle své přičinlivosti, ale
dělník dostane vždy jen svou mzdu. Dává-li se děl
níkovi podíl na zisku, stává se dělník jaksi spolu
podnikatelem a je přirozeno, že takové vědomí
zvyšuje zájem dělníka na zdaru celého podniku.'
Podíl dělnictva na zisku u nás byl uzákoněn v hor
nictví.5)
Jak vidíme, základním rysem „průmyslníka“ jest
vláda nad výrobními prostředky, průmyslník jest
zkrátka majitelem i podnikatelem velkého továrního
závodu, na rozdíl od živnostníka, který řídí střední
anebo jen malý závod. Dělník tedy může býti prů
myslníkem jen potud, pokud si osvojí právě tuto
vládu nad výrobními prostředky buď spoluvlast
nictvím, to jest socialisací podniků, anebo
účastenstvím na zisku.
Jelikož existuje celá řada soustav nejrůznějších
odstínů účastenství na zisku, odpověď na orázku,
je-li v tomto případě dělník průmyslníkem, může
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dáti jen podrobné, analytické zjištění. Toto zjiš
tění není tak lehké, uvážíme-li, že na př. jen v An
glii bylo utvořeno na 450 různých schémat účasten
ství na zisku.6)
Také spoluvlastnictví má množství forem: děl
níci přenechají podniku svůj obnos jako pevně
úrokovaný vklad; nebo získají akcie podniku, a to
buďto jako jednotlivci nebo jako celek zaměstnanectva. A zase někde smí býti dělník majitelem
takovýchto, na dělnictvo připadajících akcií jen po
tud, pokud je zaměstnancem podniku, jinde je podržuje, i když ze služeb podniku odešel. Skoro by
byl člověk v pokušení říci, že každý majitel tako
vého podniku si dělá své schéma sám, a nejen to, ný
brž že je podle svých zkušeností stále upravuje a
pozměňuje.7)
I při této úpravě bylo by někde těžko říci, že
dělník je průmyslníkem, byť se zde už jasně rýso
valy náběhy k spoluvlastnictví i k spolupodnikatelství. Za dnešního stavu můžeme říci, že dělník,
vyjma řídké případy, není ještě průmyslníkem.

Otázka socialisace.
Ale může-li se dělník aspoň v budoucnosti státi
průmyslníkem? Totiž: může-li si jednou osvojiti vlá
du nad výrobními prostředky? Jde tedy o otázku
socialisace výrobních podniků, o zespolečenštění
podniku.
4. Jisto jest, že provedení socialisace až k úplné
vládě proletariátu nad výrobními prostředky zna
mená, že nebude vůbec stopy po průmyslnících a
ovšem ani po dělnících-průmyslnících! Dělník mohl
by se státi průmyslníkem jen tehdy, kdyby se po
stavil na místo průmyslníka-podnikatele a majitele
továrního závodu; jelikož však průmyslníků už ne
bude, poněvadž nebude majitelů ani podnikatelů,
nýbrž jen veliký podnik se širokým správním apa
rátem a jemu podrobeným dělnictvem, potom ne
bude už jen boj proti kapitalistovi, ale boj proti celé
té socialisované společnosti, kde se bezmocnost děl
níka projeví ještě více, nepostará-li se tato společ
nost opět o jeho blaho. Říci, že dělník je nebo bude
průmyslníkem, znamená tedy mu něco slíbiti, co
nebude ani při socialisaci podniků, znamená uděliti mu titul, který právě s hlediska socialistického
jest jeden z nejnenáviděnějších, bohužel vinou vět
šiny průmyslníků.
Spor o otázku, je-li dělník průmyslníkem, jest
vlastně jen odpoutávání dělníkovy pozornosti od
hlavních jeho zájmů, které směřují k jeho zabezpe
čení a zvýšení životní míry. Tituly, ani pojmenování
„průmyslníkem“ zde nic nepomohou a úplně zbyteč
ně rozdrážďují psychologicky obě strany bez kon
krétního užitku pro dělníka. Pojem průmyslníka
jest vlastní jen dnešní hospodářské a sociální sou
stavě a úplně cizí duchu a pojmu socialisace. V tom
to sporu tedy nejde o to, je-li dělník průmysníkem.
Tato otázka je jen nahodilým pláštěm mnohem
hlubšího problému, který v dnešním sociálním boji
může psychologicky dobře účinkovati na bojovost
dělnických mas. Tento hlubší problém jest socia
lisace. O to zde jde.
5. Přicházíme tak k důležité otázce socialisace,
která by zabrala sama samostatný článek. Nás zde
zajímá, zdali tato socialisace jest možná a vůbec
s hlediska dělníkova žádoucí v té míře, v jaké jest

propagována. Musíme zde přihlížeti i k politickému
programu levice.
Píše-li Dr. Lauda, že si máme připomenouti „vý
voj pojmu socialismu, původně většinou chápané
ho jako hnutí revoluční, v socialismus vývojový a
spolupracující v koalici s jinými stranami“, pak to
není v souladu s resolucí IX. sjezdu Csl. obce děl
nické, konaného 27.—28 .října 1935 v Praze. Vy
jímám podle „Českého slova“ ze dne 31. října 1935
jen tyto tři zajímavé ukázky:
„V úvodním odstavci se prohlašuje, že Cs. O.
D., stojíc na principu evolučním, uznává nut
nost dobytí politické moci ve státě, která bude
prostředkem umožňujícím nahražení řádu ka
pitalistického řádem socialistickým. Dobytí roz
hodující politické moci nejen umožní záměnu
společenského řádu, ale také udržování nového
socialistického a proto zůstává věrna principu
demokracie, vylučující diktaturu jedné třídy.“
Potom následují skvělé programové body o hos
podářské demokracii, většinou požadavky, které ná
padně připomínají papežské sociální encykliky, a
resoluce pokračuje:
„V hospodářské politice jest konečným cílem
odborářů Cs. O. D. socialisace výrobních pro
středků. Jde však jen o zrušení soukromého
vlastnictví takového, jež vzniklo z vykořisťo
vání práce jiných. V zemědělství o zrušení vlast
nictví nabytého uchvatitelskou mocí Šlechty,
církví a kapitalistů.“
Na to pak následuje:
„Před provedením zespolečenštění výrobních
prostředků a směnných prostředků usilují o do
konalou demokracii hospodářskou, jakožto stav
přechodn ý.“
Tedy dokonalá hospodářská demokracie jako
přechodný stav k socialisaci, k vyvlasňování ve
velkém.
Cteme-li pak slova Rud. I. Malého o socialismu
a jeho taktice, pak vidíme, s jakou věrností a
přesností vystihl ve své knize „Kříž nad Evropou“
taktiku socialismu. Píše: „Demokracie socialistům
je tedy vždy jenom taktický prostředek k dalším
cílům revolučním a nikdy sám účel. Účelem je dik
tatura proletariátu.8) Nesejde na tom nic, když v uvedeném prohlášení národní socialisté slibují živ
nostníkům a středním vrstvám, že se nesáhne na
majetek, získaný prací maloživnostníků a rolníků.
Záruka tu není žádná.
Katolická nauka nestaví se ovšem a priori proti
vyvlastnění, které je přípustno, vyžaduje-li toho
obecné blaho. Někdy m ůž e býti přímo nut
ností. Vyvlastniti se smí podle jasných formulací
Prof. Vaška jen za těchto podmínek:

a) vyvlastněn může býti majetek jen potud, po
kud toho vyžaduje obecné blaho, a ná
silně smí býti vyvlastněn za normálních po
měrů teprve tehdy, až jiné, méně bolestné
způsoby se ukázaly neúčinnými 'Jato pod
mínka směřuje zvláště proti socialismu);
b) vyvlastnění budiž provedeno jen tehdy, když
je technicky, hospodářsky, finančně, sociál
ně možné a účelné;
c) poškozeným budiž dána spravedlivá náhrada;
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Můžeme-li říci mnoho na obhajobu soukromého
vlastnictví, musíme mluviti ne stejně, ale ještě ener
gičtěji proti zneužívání majetku, kde skutečně v kon
krétních případech socialisace za výše uvedených
podmínek může býti dovolena. Stačí jen uvésti sama
slova Pia XI. v encyklice „Quadragesimo anno“:
„Také válka vypovězená soukromému vlast
nictví víc a víc se stišuje a omezuje, takže ko
nečně není napadáno samo vlastnictví výrobních
statků, nýbrž jakási sociální diktatura, již proti
všemu právu uchvatitelsky strhl na sebe maje
tek. Vždyť ve skutečnosti taková moc nenáleží
samým, nýbrž státní autoritě... Vždyť právem
se usiluje o to, aby určité druhy statků byly
vyhrazeny státu, protože propůjčují vlastníkům
moc tak velikou, jaká nemůže býti přiznána
soukromým lidem, nemá-li býti ohrožen zájem
celku. Takové spravedlivé požadavky a nároky
neobsahud v sobě již nic, co by bylo v rozporu
s křesťanskou pravdou, a tím méně jsou tyto
body výhradním a výlučným programem pou
ze socialismu. Proto ti, kdo usilují jenom o tyto
požadavky, nemají důvodů, aby přistupovali
k socialismu.“
,,. .. A především ať se snaží socialistům ukázati, že jejich požadavky, pokud jsou spraved
livé, se dají ze zásad křesťanské víry mnohem
mocněji obhájiti a silami křesťanské lásky mno
hem účinněji uskutečniti.“ (Překlad Dra Vaška
str. 48—49.)

Ovšem ihned připojuje:
„ať již se socialismus chápe jako učení nebo
jako historický fakt nebo jako „akce“, z ů s t ává-li opravdu socialismem, nedá se
sloučiti s články víry katolické Církve, i když
pravdě a spravedlnosti udělal ústupky výše zmí
něné; neboť společnost, jak on ji chá
pe, je něco úplně jiného, než jak ji líčí
křesťanská pravda.“

Pravý zájem dělníka.
6. Je otázka, co je dnes zájmem dělníka: spolu
vlastnictví a spolupodnikatelství by znamenalo, že
nemá jen účast na zisku, nýbrž že bude museti nésti
též případné risiko ztrát. Snad právě v dnešní době
dělník a každý zaměstnanec dává přednost spíše
jistému existenčnímu zabezpečení než vyššímu pla
tu, spojenému s nejistotou zítřka. Právě nedávno an
glický národohospodář G. C. Fisher ve své nové
knize „The Clash of Progress and Security“ krás
ně vyzdvihuje fakt, že jistota má zrovna tak velkou
cenu jako pokrok (zvýšení životní míry); poukazuje
při tom na odpor, který kladou všechny vrstvy
proti tomu, aby se podrobily změnám, převodům a
jiným nepříjemným účinkům, spojeným s hospodář
ským pokrokem.9) A takovým více než pochyb
ným hospodářským pokrokem by byla socialisace
soukromých výrobních prostředků podle socialis
tické koncepce, která by mohla znamenati i zhor
šení životní míry a někdy i ztrátu výdělku.
Dělník tedy při dnešní hospodářské soustavě není
průmyslníkem a ani v budoucnosti při eventuelní
socialis0ci jím nebude. Dělník však může býti spolu
pracovníkem průmyslníků a jistě mu přísluší ne
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jenom vzhledem k jeho významu, poněvadž zaují
má stále větší výseč společenského celku, ale také
proto, že jest na rozdíl od úředníků, peněžních ka
pitalistů přímo a valnou měrou zúčastněn na vý
robě, vyšší postavení než pouhého sazeče anebo
abychom mluvili slovy Schieszlovými, stenotypistky.
K správnému zhodnocení jeho role ve výrobě ne
pomůže mu sebe lichotivější titulování, nýbrž jen
faktické postavení, odpovídající jeho lidské důstoj
nosti a zvláště jeho příspěvku při výrobě. Rádo se
dnes vykládá vnitřní založení moderního dělníka
podle terminologie, která zaujala všechny dělnické
mysli před a těsně po světové válce, a zapomíná
se při tom na nastavší mezitím změny. Nemůže
snad býti lepšího znalce dělnické duše než A.
Rudolf, který ve své právě vyšlé knize „Abschied
von Soviet-Russland“10) líčí právě onoho dělníka,
který se projevuje tělem i duší v zemi, kde byla
provedena socialisace do všech důsledků. A. Ru
dolf, jenž žil tři roky mezi těmi lidmi, kteří prak
ticky prožili celý experiment socialisace, brzy se
přesvědčil, že to, co ponižuje a deprimuje dělníka,
není vědomí, že není majitelem podniku, ale vědomí,
že se na něm páchá největší sociální nespravedlnost:
jemu že se snižuje životní míra, zatím co jeho
představení i vedoucí pobírají nepoměrně vysoké
platy, jak tomu je právě i v SSSR. Dělník chce
žiti, má také své potřeby, chce býti občanem, který
si nechce připadati jako žebrák ve společnosti, ale
který za svou práci dostává plnou odpovídající od
měnu, aby uživil sebe a svou rodinu způsobem od
povídajícím jeho lidské důstojnosti jak po hmotné
tak i po duševní stránce. Problém není dělník-průmyslník, nýbrž dělník-člověk.
A právě pro tuto jeho lidskost nemají smyslu ani
průmyslníci, ani socialisté.
7. Hlavním problémem není otázka, jak dopomoci
dělníkům k vládě nad výrobními prostředky cestou
„vyvlastňování vyvlastňovatelů“, nýbrž zabezpečení
důstojného živobytí pro něho a pro jeho rodinu. To
ovšem nevylučuje oprávněnou žádost dělnictva, aby
jako přímý výrobní činitel mohl i skutečně spolu
pracoval v podniku cestou ta"k zv. konstitucionalismu továrního, který navrhují papežské so
ciální encykliky jako nejideálnější a nejpřirozenější
způsob. Zde má zase plnou pravdu Dr. Lauda, když
říká, že si průmyslníci musí zvyknouti na to, že
„k přístavbě či přestavbě nebo novostavbě průmy
slového řádu musí míti souhlas dělníků.“
Jak tato otázka spolupráce zaměstnavatelů a za
městnanců má býti uskutečněna v duchu papežských
sociálních encyklik, o tom poučí postupně naše
čtenáře jednak souborný výklad Dra Kruše, jednak
výklad speciálních sociálních problémů, které se
pokusíme řešiti v tomto časopise. Při všech těchto
řešeních nutno však předeslati, že nejde zde o for
my tohoto řešení, které spadají do politického oboru
v lepším slova smyslu, nýbrž o duchu tohoto řešení.
Proto zásady vyslovené vpapežských soc. encyklikách
platí pro všechny formy státní a ústavní organisace,
které by byly jen doplňovány a zdokonalovány přiro
zeným uplatněním stavovským, místo třídních zájmů.
Uvádím proto jako úvod pro všechny naše budoucí
články sama slova Pia XI. z encykliky Quadrage
simo anno: „Sotva je potřebí připomenouti, že to, co Lev XIII. učil o formě vlády
politické, platí obdobně i o sdruženích

ROZPRAVY
stavovských; že totiž lidé mají na vůli
vybrati si formu, kterou uznávají za
vhodnou, jen když jsou zajištěny poža
davky spravedlnosti a potřeby obecné
ho bl aha.“11) Ostatně v našem politickém a hospo
dářském životě je už tolik náběhů k stavovství, že
mimovolně mnozí uplatňují vlastně už četné zásady
sociálních encyklik. Zde jde o to, ukázali, že po
dobné zásady byly už dávno a dokonaleji vysloveny
těmi encyklikami a že vlastně při, této nepopiratel
né přestavbě společenského řádu nesmějí scházeti
v prvé řadě katolíci a všichni ti, kteří, byť i neka
tolíci jako Sombarth, vidí v encyklikách „nevýslovně
krásnou tvorbu nového společenského řádu“. Obra
címe se však především k těm průmyslníkům, kteří
jsou si plně vědomi přerodu společnosti a kteří se
dovedou vmyslit všestranně do situace svých děl
níků, s vytříbeným a jemným sociálním cítěním,
aby pomáhali k uskutečnění věčně pravdivých zá
sad sociálních encyklik, a tím aby přispěli k vrá
cení celé důstojnosti dělníkům nejen v jejich zájmu,
ale i konec konců i v zájmu vlastním a celého ná
roda.
Nemůžeme ukončiti tuto úvahu než káravými, ale
pravdivými slovy Pia XI., který hříchy páchané lho
stejností katolíků staví nad samým barbarstvím
bolševismu: „Svědkem jsou zhouby, spousty a tros
ky, jimiž komunismus zaplavil širé kraje východní

Evropy a Asie ... Nemůžeme však přece bez hlu
bokého zármutku se dívati na bezstarostnost těch,
kdo toto hrozící nebezpečí nepokládají jakoby za
nic a v jakési líné netečnosti trpí, aby se na všecky
strany připravovala násilná, vraždící revoluce, jíž
by byla veškerá společnost vyhubena. Tím více
pak jest odsoudili tupost těch, kteří nedbají, aby
se odstranily nebo změnily ty poměry, jež dráždí
lid a budují cestu k rozvratu a ke zničení
společnosti.“ (Op. cit. str. 47.)
•
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S. S. G h e 1 f a n d:

Boj proti nezaměstnanosti soustavou sériově
terminovaných peněz.
Pozn. redakce: Nejnaléhavější otázka nynější všeobecné
krise je: Jak odstranit, nebo alespoň zmírnit strašnou po
hromu nezaměstnanosti? Šest let taková bída — taková
bezradnost!
Není asi člověka, který by neschvaloval poctivou snahu,
opatřiti
jakoukoliv práci pro armádu nezaměstnaných,
i kdyby to ještě neznamenalo definitivní vyřešení hospo
dářské krise. Nouze je ovšem tak velká, že soukromá
podnikavost nestačí. Stát je povinen zakročiti. A skutečně
mnoho již bylo v posledních letech slibováno- Několikráte
byly sliby tak určité, že oživla naděje ..., ale obyčejně
bylo hned zase slyšeti žalostné slovo: Není peněz na pod
nikání velkých prací 1....
Co bude letos? Slyšeli jsme tak vážná slova z roz
hodujících míst, že není možno pochybovati o dobré a
rozhodné vůli vykonati, co jen možno, aby nezaměstnanost1
byla zmírněna. Práce by bylo dost; stačí podívati se do
knížečky nynějšího ministra ing. Nečase o práci pro sta
tisíce lidí. Snad se podaří i ožehavou finanční otázku ale
spoň potud vyřešiti, aby práce mohly býti zahájeny a
po nějakou dobu konány.
Ale co potom, když budou peníze, miliarda — dvě —
tři miliardy vyčerpány?.... Málo by bylo dosaženo, kdyby
vše skončilo velkým přírůstkem dluhů. Kdo poví, jak to
zařídit, aby kapitálu na velké investiční práce bylo dost
nejen na začátek a na jeden rok, nýbrž i na druhý,
třetí, i desátý rok, tak dlouho, pokud snad nenastane úplně
nový hospodářský řád, jejž si revoluce techniky — nikoliv
třídní boj! — vynutí.
Návrh Ghelfandův se pokouší, dáti na tuto otázku ur
čitou odpověď. Podáváme jej zde našim čtenářům ne jako
bychom jej schvalovali, nýbrž aby o něm všichni, jimž na
překonání nezaměstnanosti záleží, uvažovali, diskutovali a
svůj názor nám sdělili. Kdo se těmito otázkami zabývá,,
pozná, že tento návrh zasluhuje více pozornosti než mnohé
jiné příspěvky k vyřešení hospodářské krise, poněvadž jde
do hloubky a nespokojuje se s pomůckou, která by snad
na chvíli stačila, ale trvalého vyléčení krise nevynesla.

I. Soustava sériově terminovaných peněz.
1. Dosavadní peníze se stáhnou (bankovky, pa
pírové drobné a kovové mince).
V oběhu zůstanou pouze drobné mince od 5 do
50 haléřů.
Nové mince se vydají v bankovkách od Kč 1.—
výše.
Dosavadní poměr drobných peněz ku zlatém kry
tým bankovkám se zachovává i nadále.
Zlaté krytí Kč se zachovává v dosavadní výši.
2. Emise nových bankovek se provede ve 12
stejných sériích. Na každé sérii se poznamená rok
emise a kalendářní měsíc. Na př. V lednu r. 1937
obdrží příjemce 1.200 Kč dvanáct stokorunových
bankovek, z nichž na každé je poznamenáno: le
den 1937, únor 1937, březen 1937 ... prosinec 1937.
Každá serie nese 1% měsíční ztrátu podle termínu
sérií. Na př. lednová stokoruna z emise 1937 platí
v lednu Kč 100.—, v únoru Kč 99.—, v březnu
Kč 98.— atd., květnová dvacetikoruna z roku 1937
platí v: lednu, únoru, březnu, dubnu, květnu r.
1937: Kč 20.—, v červnu Kč 19.80, v červenci
Kč 19.60 atd.
(
Na rubu každé bankovky jest tabulka, ukazující,
jakou hodnotu má bankovka v příslušném měsíci.
Měsíční ztráta menší než 21/2 hal. nebéře se
v úvahu, větší než 21/2 hal. platí za 5 hal.
Dodatek: Stačí tabulka na jeden ročník, jeli
kož serie, které již začaly ztrácet 1 »/o měsíčně, bu
dou stahovány z oběhu. (Viz dole č. 4.)
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Národní banka československá
Tato státovka platí podle zákona
ze dne............................
v roce 1937

50 /

r. 1937 měs.

S. Duben
č. 821527
50 korun

50 ,
/

/

československých

lednu
únoru
březnu
dubnu
květnu
červnu
červenci
srpnu
září
říjnu
listopadu
prosinci

50.5°- —
5°-—
50.—
49-50
49-—
48-50
48.—
47-50
47-—
46.50
46.—

Kč
»
„
„
„
„
„
,,
„
„
„
„

3. Jelikož první serie ztratí za rok 120/0 nominální
hodnoty, druhá 11%, třetí 100/0 atd., činí celková
ztráta za rok 6V2°/o.
Národní banka pečuje o udržování stejné hod
noty oběživa doplňovacími emisemi ve výši ó1/«0«
ročně.
Doplňovací bankovky předává cedulová banka
ihned Reeskontnímu a lombardnímu ústavu.
Reeskontní a lombardní ústav má míti právo zřizovati filiálky a sběrny a prováděti všechny ban
kovní operace, jako příjem vkladů, poskytování
úvěrů atd.
4. Serie bankovek, které již počaly ztráceli mě

500

500

500

500

500

500

síčně 1 »/o, se stahují z oběhu a umořují. Místo umo
řených bankovek se vydávají náhradní bankovky,
ve skutečné hodnotě umořených, avšak s pozdějším
termínem ztráty.
Účelem tohoto postupu jest, aby byly v oběhu
jen serie plnohodnotné, aby se zabránilo obtížím
s počítáním bankovek různých sérií, znehodnoce
ných o nestejný obnos.
Pro znázornění této náhradní a doplňovací emise
vezměme za základ první emise: 6 miliard oběživa.
Číslice 1, 2, 3 atd. značí měsíce, číslice 500 značí
hodnotu každé serie v milionech Kč.
V druhém měsíci tratí první serie 1 °/o, stáhne se
z oběhu a vydá se nově s datem druhé serie. Z to
hoto obnosu patří 5 milionů Kč reeskontnímu ústa
vu (číslice 5 v závorkách).
V třetím měsíci tratí druhá serie (500 plus 500)
10/0, tato se stáhne z oběhu a emituje se 1000 mili
onů s datem třetí serie. Z toho patří již 10 mi
lionů Kč reeskontnímu ústavu (číslice 10 v zá
vorkách) atd.
V prvním měsíci nového ročníku (římská 1.)
vydá se opět 6 miliard Kč ve 12 stejných sériích,
jako v prvním roce. Reeskontnímu ústavu patří
za celý rok 390 milionů Kč, čili ó1/»0/« z celkového
množství obíhajících peněz.
5. Majitel peněz může se vyhnouti i»/oní sériové
ztrátě:
a) rozpůjčením peněz,
b) investováním peněz,
c) uložením peněz v peněžních ústavech.
Peněžní ústav, který přijetím vkladu přejímá i risiko ztráty, může peníze:

500

500

500

500

500

500

500
(5)

1000
(10)
1500
(15)
2000
(20)
2500
(25)

3000
(30)
3500
(35)
4000
(40)

4500
(45)
5000
(50)
5500
(55)
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a) rozpůjčiti,
b) investovati,
c) uložili u reeskontního a lombardního ústavu.
6. Prostředky reeskontního a lombardního ústavu
budou:
a) podle zákona povinné vklady peněžních
ústavů (určité procento z přírůstku vkladů),
b) vázané vklady peněžních ústavů. Peníze,
kterých peněžní ústavy rozpůjčením neb ji
nak nepoužily, mohou uložit bezúročně u
reeskontního ústavu, aby neutrpěly sériové
ztráty. Tyto vázané vklady jsou nevypověditelné po dobu 5 let.
c) Žírové pohledávky peněžních ústavů. Pe
něžní ústavy mohou uložiti peníze u rees
kontního ústavu bez vázání, za paušální
poplatek 30/0 z uloženého obnosu.
d) Vklady soukromníků; i tyto vklady
jsou bezúročné a nevypověditelné po dobu
5 let.
e) Doplňovací bankovky, které Národní
banka předává reeskontnímu ústavu ve výši
6y2°/o všeho papírového oběživa.
f) Zisky z vlastních svých finančních a úvě
rových operací.
g) Šeky reeskontního a lombardního ústavu.
A konto 5ti ročníků budoucích doplňovacích
emisí Národní banky, vydá reeskontní ústav
šeky (při 7 miliardovém oběživu by to bylo
asi za 2Vi miliardy Kč šeků).
Tyto šeky jsou nezúročitelné, mohou sloužit jako
platidla, musí.býti přijímány ode všech úřadů
(jako daně, poplatky atd.) a stahují se z oběhu
v míře, jež je určena doplňovacími emisemi cedu
lové banky. Šeky reeskontního ústavu nejsou podro
beny ztrátě, avšak jejich platnost jest časově ome
zena.
i
Vzorec šeků.
Československý reeskontní a lombardní ústav.
R. 1937, s. 8. č. 12.379.
200
Podle zákona ze dne..........
vymění se tento šek za
bankovky v ceně dvou set
Kč 200.—
korun československých
korun československých,
do
1. září 1937.
200
Podpis ministra financí.
Přednosta ústavu:
Podpis.
Doplněk. Za umořené šeky reeskontního ústavu emitují se nové šeky v hodnotě umořených
s pozdějším datem, takže hodnota šekového bloku
zůstává stejnou.
7. Za tři měsíce po uzákonění tohoto návrhu jsou
jen termínované bankovky zákonitě zlatém krytým
platidlem. Během těchto tří měsíců provede cedu
lová banka tisk a úpravu nových bankovek; rees
kontní ústav zřídí síť filiálek a sběren a provede
emisi šeků.
Příslušní činitelé ujednají výši úrokové míry a
diskontní sazby, případně i otázky úrokové konverse a přeměny některých krátkodobých dluhů
v dlouhodobé.

Úroková služba prvotřídních dílčích dluhopisů se
ponechá prozatím na dosavadní výši.
8. Pro případ — pravděnepodobný — hromad
ného vypovídání úvěru a jiných sabotážních akcí
vyhlásilo by se moratorium.
Reeskontní a lombardní ústav by nemusil přijímati peníze na vázané a žírové vklady od ústavů
a osob, které se dopustily hospodářské sabotáže;
mimo to by byly i jiné prostředky pro zabezpečení
hospodářského klidu po ruce.
Úroková míra klesne velmi značně. Osoby staré
však, jež nejsou výdělečně činné a žijí z úroků své
ho jmění, mohou učiniti vklady u reeskontního
ústavu na 4°/o na dožití. Krytí na to má reeskontní
ústav z náhrady za 6y2°/oní roční ztráty oběživa
a ze zisku ze svých operací.
II. Boj s krisí.
9. Po uzákonění soustavy terminovaných peněz
vydá reeskontní ústav ihned za 2,^ miliardy Kč
šeků a financuje veřejné investiční práce. I< tomu
účelu použije reeskontní ústav i vázaných vkladů.
Veřejné investiční práce financují se různě podle
toho, jsou-li přímo rentabilní, nebo nepřímo renta
bilní.
Nepřímo rentabilní veřejné práce, silnice, školy.
a podobně, budou financovány v prvním roce:
2,250.000.000 Kč
a) šeky reeskont. ústavu
450.000.000 Kč
b) doplňovacími bankovkami
800.000.000 Kč
c) rozpočtovými položkami .
d) částí podpor pro nezaměst
500.000.000 Kč
nané ...................................
4,000.000.000 Kč
Položky c) a d) bereme zde menší než ve sku
tečnosti mohou býti.
Pro další ročníky budou k disposici: doplňovací
bankovky a .rozpočtové položky zvětšované podle
zvětšených státních příjmů.
Přímo rentabilní veřejné práce (stavby
obytných domů, plynáren, elektrisace atd.) budou
financovány z vázaných vkladů. Lze počítat pro
začátek s penězi z punčoch, ze zahraničí a dnešního
žira u cedulové banky, dohromady jistě neméně
než 3 miliardy Kč. S pokračujícím obživením hos
podářství a obnovou tvorby úsporných kapitálů bu
de vzrůstati i stav vázaných vkladů u reeskontního
ústavu, který v dohledné době stane se největším a
nejmobilnějším peněžním ústavem republiky. Pro
rentabilní veřejné práce bude proto vždy dosta
tek kapitálu. Žirových vkladů použije reeskontní
ústav pro krátkodobé úvěrové a finanční operace.
10. Tak bude možno zařaditi do práce 450 tisíc
nezaměstnaných čili umožniti lidskou existenci 1V2
milionů lidí (450.000 s rodinami).
Jeden a půl milionu nových těchto konsumentů
roztočí mohutně kola hospodářství a oživí drobný
obchod, výrobu a stavební ruch.
Po uplynutí 3měsíční lhůty po uzákonění soustavy
sériově terminovaných peněz počne značný příliv
vkladů do peněžních ústavů. Run stane se nemož
ným, stoupne pocit jistoty. Peněžní ústavy nebudou
muset udržovati velké peněžní hotovosti. Thesaurace peněz a útěk kapitálu do ciziny budou zne
možněny.
Úvěr bude snadněji dosažitelný a bude značně
levný.
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Ke konci kalendářního měsíce silně oživnou drob
ný obchod, živnosti a řemesla. Obchodníci a živ
nostníci nebudou, vzhledem k velkému obratu ne
spokojeni, i kdyby snad utrpěli nějakou ztrátu ná
sledkem jednoprocentního sériového poklesu banko
vek. Silně stoupnou vklady do peněžních ústavů;
část jejich přelije se do reeskontního ústavu jako
vázané a žirové vklady.
Tyto zjevy budou se opakovati ke konci každého
dalšího měsíce rostoucí měrou, neboť během roku
roste počet bankovek, které budou tratit i °/o své
hodnoty. (Viz shora č. 4 soustava náhradních a
doplňovacích emisí.)
Zvýšený konsum a odbyt i uvolnění a zlevnění
úvěru jsou nejvýš příznivými předpoklady i pro
oživení výroby a podnikání.
Stavební ruch dosáhne nebývalého rozmachu
nejen vlivem levného a ochotného úvěru, nýbrž i
proto, že kapitálově silnější jedinci se sotva spokojí
s malým úrokem ze vkladů a budou raději stavět.
Vlivem veřejných investičních prací a oživení sou
kromého podnikání nezaměstnanost bude v dohled
né době překonána.
Hospodářská obnova projeví se též příznivě ve
vývoji mezd a v otázce pracovní doby. Cenový in
dex mírně poklesne s poklesem úrokové míry.
Zvýšená poptávka po zboží bude mít za následek
zvýšení výroby. Skutečné důchody a životní úroveň
obyvatelstva stoupnou.
11. Státní příjmy značně vzrostou. Kurs stát
ních, komunálních a p. papírů rovněž stoupne, ne
boť jejich úrokový výnos zůstane prozatím na staré
výši. Důvěra ke státu vzroste. Pojišťovací obchody
se rozmnoží. Rozšíří se placení soukromými šeky.
Výplaty dělníků a zaměstnanců, jestliže připad
nou na poslední den kalendářního měsíce, dějí se
bankovkami příštích sérií nebo šeky. Oběh peněz
se zrychlí a nastane čilá poptávka po zboží a služ
bách.
12. Peníze, kterých soukromé podnikání nebude
s to použít, odplynou samočinně k reeskontnímu
ústavu, který jich upotřebí na všeobecně užitečné
rentabilní investice. Rozsah veřejných prací po
roste. Všichni ti, kteří byli racionalisací a technic
kým pokrokem vyřáděni z pracovního procesu, na
jdou zaměstnání buď v nových soukromých nebo
veřejných podnicích.
V druhém roce hospodářské obnovy bude možno
uzákoniti právo každého občana na práci
a pracovní důchod, čímž bude navždy zabez
pečena kupní síla lidu a zabráněno nové krisi. Ros
toucí státní příjmy umožní zrušení obratové daně
a odbourání srážek z platů státním a veřejným
zaměstnancům. Deflační proces bude ukončen. Reeskontní ústav svou pružnou úvěrovou a finanční po
litikou docílí, bez sociálních otřesů a mzdových bojů
jak stálého stoupání reálných důchodů, tak i pro
nikavého zkrácení pracovní doby, syndikalisace vý
roby a plánovitosti. Třídní boj se značně zmírní;
13. Kurs Kč jako zlaté měny bude v zahraničí na
žádoucí výši. S vzestupem životní úrovně obyva
telstva vzroste i dovoz zboží z ciziny, což přispěje
i k rozmnožení vývozu. Všeobecné ozdravění hos
podářství umožní domácímu podnikání nový zdroj.
Nová odvětví výroby (lučba, optika, jemná me
chanika atd.) a rozmach živností a řemesel násled
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kem vyšší životní úrovně konsumentů obohatí hos
podářský život.
Není sice pochyby, že stálá domácí konjunktura
bude využita soukromým kapitálem k pronikavý
mechanisaci továren a dílen. Jelikož však pro ty,
kteří v důsledku racionalisace yýroby ztratili za
městnání u soukromé výroby, bude práce a důchod
v podnicích veřejných, technický pokrok bude mož
no přizpůsobovati životní úrovni.
Lze očekávati, že i jiné státy budou následovati
československého příkladu a zavedou novou finanční
soustavu, což i tam povznese výrobnost a životní
úroveň a připraví nejschůdnější cestu pro hospo
dářské a politické dorozumění národů.
15. Uskutečnění návrhu sériově termínovaných pe
něz vyžaduje dvou novel k již stávajícím zákonům
CSR.:
i
a) změnu emisního řádu Národní Banky a
b) změnu stanov Reeskontního a lombardního
ústavu.
III. „Důvodová zpráva“.
Úvod.
Účelem výroby jest krýti spotřebu. V stávajícím
peněžním hospodářství je zprostředkovatelem mezi
výrobou a spotřebou: distribuce důchodů.
Dnešní doba směřuje k nadvýrobě; tendence spo
třeby je: podspotřeba; to pak vede k porušení
rovnováhy mezi výrobou a spotřebou
jako stálé chronické nemoci současného hospodář
ského řádu.
Tato stálá nemoc probíhá cyklicky jako v kruhu:
obdobím poměrné vyrovnanosti, čili kompensac e a stadiem nevyrovnanosti — d ekompensace.
Podstatně to je totéž, co konjunktura — krise.
O hospodářské konjunktuře (příznivé) se mluví,
pokud:
a) světový obchod je čilý,
b) kapitálu pro soukromé a veřejné investice je
dostatek,
c) poptávka a spotřeba pracovní je čilá,
d) kruh spotřebitelů je poměrně velký a tím vším
se vyrovnává rozdíl mezi výrobou a spotřebou.
Když však
a) snahy států po autarkii zabrzdily světový ob
chod,
b) technický pokrok začíná stále více omezovati
potřebu lidské pracovní síly,
c) a tím příležitosti k práci a výdělku ubývá,
d) tvorba nových úsporných kapitálů přestává a
e) nezadržitelný deflační proces znehodno
cuje práci a podnikání,
tu nastává pro celé soudobé hospodářství snad
v celém světě krise.
Při rozboru nynější hospodářské krise stává se
čím dál jasnějším, že přirozený obnovný proces,
který dříve končíval předcházející krisi, soudo
bou krisi ukončit nemůže a to z následují
cích důvodů:
1. dříve nebylo autarkie států, jež vznikla
a) z nedostatku zlata v těch zemích, které
byly odkázány na cizí výrobu,
b) z měnové nejistoty a valutárního dumpingu,
c) z nutnosti pro každý stát, aby byl i po hos
podářské stránce dokonale připraven na válku,
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d) z různosti výrobních, mzdových a j. podmínek
v různých zemích, následkem čehož vznikal dum
ping a odvetná protiopatření,
e) ze snadnosti hospodářského osamostatnění
pro každý stát, jelikož gigantický pokrok techniky
hluboce změnil hospodářskou strukturu světa. (Na
přiklad autarkie ve výrobě cukru a elektrické energie
v Rakousku, autarkie ve výrobě skla a textilií v
Turecku, autarkie ve výrobě bavlny a kaučuku
v SSSR.)
2. Technický pokrok, správněji technická re
voluce zmenšila potřebu lidské práce v té míře, že
rentabilita soukromého podnikání je přímo úměrná
práci strojů. Z toho vyplývá, že ukončení stagnace
ve výrobě neznamená ještě i ukončení nezaměst
nanosti, což ostatně potvrzuje i vývoj v Anglii, se
verských zemích, USA, Německu a jinde. I tam,
kde výrobní index již předstihl stav z roku 1929,
nezaměstnanost stoupla velmi značně,
což lze vysvětliti právě technologickým pokrokem.
Na základě starých liberalistických zásad nelze
krisi ukončit. Soukromé podnikání není s to, odstraniti nezaměstnanost, i kdyby nastala náhle
vrcholná a trvalá konjunktura — statisíce lidí jsou
navždy vyraženy z práce a výdělku. Každé technic
ké zlepšení a využití moderních výrobních a organisačních metod přidá k těmto statisícům nové oběti
technického pokroku, pokud tento pokrok bude
sloužiti liberalismu.
Rozřešiti soudobou krisi mohou jedině perma
nentní, velké, veřejné investice, které by mohly
dát práci a pracovní důchod všem lidem nezaměst
naným a tak vytvořit stálou kupní sílu širokých
vrstev lidu. Úkolem a povinností států jest napra
vovat nedostatky liberalistického hospodářství cíle
vědomými zásahy a sice především: v procesu
tvorby kapitálu a národního důchodu.
Označíme-li souhrn národní výroby (počítaje v to
i všechny služby, transakce veřejné ruky a j.) písme
nem V. a národní důchod (i s nutnými úspornými
kapitály) písmenem D, tu znamená rovnice
V=D
že je hospodářský život v rovnováze.
Dále: D (důchod) je funkcí M (množství oběživa)
a R (rychlosti oběhu peněz) tak se označuje zá
vislost důchodu na penězích a jejich oběhu. Jelikož
M nemůže z důvodu nebezpečí inflace nekonečně
růsti, proto pro vyrovnání s V, která jest prakticky
neomezená, musí se přizpůsobiti i R (rychlost obě
hu) obrovským možnostem moderní výroby. To
by znamenalo vzrůst národního blahobytu a stálý
sociální vzestup.
Rychlost oběhu peněz (R) je přímo úměrná lid
ským potřebám (A), jež jsou v zásadě neomezené.
Lze tedy říci, že
R =F
A (potřeby)______
B (překážky oběhu)
t. j. R. je tím větší, čím větší je A a čím menší B.
Překážky oběhu jsou dvojího druhu.
1. Bx — příčiny rázu strukturálního, totiž:
a) iniciativa podnikání převážně jen u sou
kromých majitelů kapitálu,
b) nedostatečná odměna za vykonanou
práci („nadhodnota“ práce atd.),
c) zmenšování pracovní a výdělkové příležitosti
následkem technického pokroku,

d) chudoba a bezmocnost veřejné ruky v otáz
kách nové pracovní iniciativy a spravedlivé
ho rozdělování důchodu.
2. B2 příčiny rázu finačního a sice:
a) thesaurace peněz u jednotlivců i v tresorech
ústavů,
b) drahý a nesnadno dosažitelný úvěr,
c) „primérní“ deflační proces se všemi jeho
následky (znehodnocení majetku, pokles cen
a mezd, přehodnocení dluhů, brzdění kupní
vůle atd.).
Názorně tedy píšeme:

Co je příčinou překážek B2?
Časová neomezenost hodnoty peněz,
jež jim propůjčuje větší přitažlivost oproti časově
omezeným statkům a službám a tím i vlastnost nejdražšího a nejžádanějšího zboží. Peníze, místo aby
byly prostředkem směny, staly se účelem
směny.
Časová neomezenost znemožňuje ještě i druhý
úkol peněz — býti měřítkem hodnot.
Každý statek je od okamžiku svého vzniku pod
roben všeobecnému zákonu stárnutí a opotřebování
a proto vyžaduje včasné spotřeby, kdežto peníze
od svého vzniku až do své vždy nepřirozené smrti
(zničením, inflací atd.) zůstávají ve své hodnotě
časově neomezenými. Tato jejich vlastnost dovo
luje peníze thesaurovat, požadovati za ně vyšší
úrok než se požaduje za zboží, nashromažďovat je
v libovolném množství bez újmy pro majitele 1
Subjektivní a objektivní přehodnocení peněz jest
tedy přirozeným následkem jejich výjimečného po
stavení ve světě a jest podstatou přirozeného
„primérního“ deflačního procesu. Primerní deflace není způsobena zlatým podkladem
měn, jelikož i v těch zemích, kde měny nejsou kryty
zlatém, zůstávají peníze účelem a ne prostřed
kem směny. V těchto vlastnostech peněz, vyplýva
jících z jejich časové neomezenosti, tkví také psy
chologické a materielní příčiny:
a) kumulace kapitálu,
b) nevýhoda majitele zboží vůči majiteli peněz,
c) nevýhoda námezdního pracovníka vůči práci
kupujícímu (nadhodnota),
d) bezohlednost liberalistického kapitalismu se
všemi jejími následky.
Jasno, že Bt jest také funkcí B2, t. j. časová
neomezenost peněz určuje strukturu
současné společnosti. Zavedením jiné do
konalejší finanční soustavy, založené na termíno
vání peněz, změní se ponenáhlu i samotná stav
ba současné společnosti k lepšímu. Navrhuji sou
stavu sériově termínovaných peněz, která
1. způsobí velké zrychlení oběhu,
2. zlevní a usnadní úvěr,
3. zesílí tvorbu nových úsporných kapitálů,
4. zabezpečí účast veřejné ruky v procesu tvorby
a kumulace kapitálu,
5. převede postačující část pracovní iniciativy do
veřejné ruky,
f
6. způsobí stálé stoupání skutečného národního
důchodu,
7. ukončí navždy deflační proces,
8. vytvoří předpoklady pro plánovité hospodářství,
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9. rychle zmírní a ukončí soudobou krisi, a
10. znemožní tvoření a vznik nové krise.
K jednotlivým bodům části I.
1. Navrhuje se odstranění kovových mincí od
Kč 1.— do 20.— Kč z důvodů nebezpečí thesaurace těchto platidel. Thesaurace 5 až 50 haléřů je
málo pravděpodobná. Zlatý podklad měny návrh
ponechává v platnosti z důvodů rázu psychologic
kého a usnadnění styků s cizinou.
2. Rozdělení bloku bankovek na 12 stejných sérií
navrhuje se z těchto důvodů:
a) Peníze nedostanou se do oběhu překotně, ný
brž postupně, což má obzvláště velký význam
pro peněžní ústavy.
b) Ve skutečném oběhu zůstanou jen bankovky
plné nominální hodnoty, které ještě nezačaly
ztrácet, což umožní hladkou směnu.
c) Platy do ciziny budou se díti v bankovkách
pozdějších sérií, tedy bez jakýchkoliv obtíží.
d) Aby se zabránilo překotnému a nezdravému
podnikání resp. úvěrové inflaci, což by asi na
stalo, kdyby celá emise najednou ztrácela 10/0
měsíčně.
Měsíční ztráta i»/o navrhuje se z těchto důvodů:
a) Menší ztráta by nemohla býti dostatečnou hnací
silou hospodářství.
b) Ztráta větší než i«/o měsíčně by přivodila větší
risiko pro peněžní ústavy, pro úrokovou míru
a pro soukromé podnikání. Spolučinnost sou
kromého podnikání jest však nezbytnou nut
ností v boji proti krisi.

3. 61/20/0 roční ztráta oběživa postihuje celou spo
lečnost, celý stát. Cedulová banka, spravující měnu,
musí proto společnosti, státu, tuto óy^/oní ztrátu
uahraditi. Proto dophiovací emise bankovek ne
patří Národní bance, nýbrž státu (reeskontnímu
ústavu).
Reeskontní ústav musí přijímati přebytečné pe
níze, kterým hrozí ztráta, v celém státě, musí proto
míti filiálky a sběrny. Požadavek práva prováděti
všechny bankovní operace, je samozřejmý při obrov
ském úkolu, býti státním nástrojem hospodářské
obnovy.
6. bod g). Šeky reeskontního ústavu nejsou ani
půjčkou, ani rozmnožením oběživa. Jako i soukro
mé šeky mohou býti platidlem, mohou jím býti i
šeky reeskontního ústavu. Povinného oběhu tyto
šeky nemají, jenom úřední místa jsou povinná je
přijímati. Jelikož měsíčně nic netratí, budou velmi
oblíbeným platidlem i u občanstva.
7. Tímto ustanovením o úrocích prvotřídních díl
čích dluhopisů pozdvihne se kurs prvotřídních pa
pírů, stoupne důvěra ke státu a bude připravena
půda pro event. úvěrpvé transakce veřejné ruky.
Otázka oddlužení soukromníků poklesem úrokové
míry a pokračujícím oživením hospodářství ztratí
své ostří.
8. poslední odstavec: Požadavek lidskosti.
15. Není třeba měnit ústavy CSR. Snadnost zave
dení sériové terminace peněz s hlediska legislativ
ního není bezvýznamnou při posuzování tohoto ná
vrhu.

Dr. Alfred Fuchs:

Demokracie a encykliky.
Přinášíme ukázku z knihy dra. Alfreda Fuchse,
jež vyjde těchto dnů nákladem Česko slovanské
Akciové Tiskárny pod titulem „Demokracie a
encykliky“. Půjde v ní o hodnocení soudobýcih
zjevů hospodářských a politických s hlediska
křesťanského, zvláště s hlediska sociálních en
cyklik novodobých papežů.

Regulovaná demokracie.
Stále častěji slyšíme z úst našich odpovědných
politiků a státníků slova o demokracii regulované,
reglementované a dirigované. V exposé minister
ského předsedy byl obsažen passus o nutnosti regulovati distribuci a výrobu a učinili konec hospodář
ské anarchii. Ještě zřetelněji mluvil svého času
nynější president Beneš:
„Zdá se mi, že Roosevelt pochopil správně hos
podářské funkce moderního státu a že usiluje nikoli
o stát korporativní, stavovský, nacionálně-socialistický nebo komunistický, nýbrž o vzorný moderní
stát demokratický, který se v hospodářství povlovně
mění v regulovanou, dirigovanou demokracii hos
podářskou. Boj evropských režimů vyžaduje od nás,
bychom náš stát budovali ukázněnou, pevnou, odpo
vědnou politickou demokracií a po stránce hospo
dářské poskytnout vývojovou, dirigovanou a regulo
vanou hospodářskou demokracii. Pokusy o fašis
mus nebo komunismus jsou pokusy drahé, které
vedou ke krisím a převratům, vývoj jde k tomu, co
moderní člověk snese, totiž k režimu, kde nutná
dávka autority zachovává nutné dávky svobody.
Evropské režimy půjdou k vyrovnání, budou se po-
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stupně politicky i hospodářsky sbližovat i vyrovná
vat. K tomu dovedeme, i my přispět.“
Na téže schůzi (v pražské Lucerně) pravil mi
nistr Franke:
„Oprávněné potřeby jednotlivých složek obyva
telstva pracujícího mají býti uspokojeny novými
formami hospodářského podnikání; státní regulace,
která však vnucuje jednotlivým druhům podnikání
jen rámec s četnými výhodami od státu a v tomto
nuceném rámci poskytne každému oboru hospo
dářského podnikání vlastní samosprávu. Tyto rám
cové zásahy regulační a reglementační mají se uplatnit právě tak ve výrobě zemědělské (na příklad
obilí, dobytka) jako v průmyslu (na příklad uhlí,
pivo, textil, železo, cement) a i v peněžnictví.“
Podobných projevů mohli bychom zaznamenati
více. Vždyť jsme se dočkali dokonce toho, že zá
stupce průmyslu a vyznavač liberalismu byl nucen
mluviti v parlamentě proti upřílišněné hospodářské
svobodě a projeviti svůj souhlas s regulací. Z úst
politiků zemědělských se slova o regulaci ozývají
již dávno. Mohli bychom poukázati zvláště na ně
které projevy min. dra Hodži.
Se všemi těmito výroky by bylo dobře konfrontovati zejména tato slova Encykliky „Quadragesimo
anno“: „Jako jednota lidské společnosti nemůže
býti vybudována na třídním boji, tak správný hos
podářský řád nemůže býti ponechán naprosto vol
nému zápasu sil. Neboť ze zásady volné soutěže
jako z otravného zřídla vytryskly a se rozlily všecky
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bludy hospodářské nauky individualismu . .. Svobod
ná soutěž, ač v jistých mezích je spravedlivá a
jistě užitečná, rozhodně nemůže říditi hospodářský
život.“
Jest pravda, že Encyklika mluví v této sou
vislosti o vybudování stavů. Není tento passus v
rozporu s demokracií? Neboť naši politikové a stát
níci týmiž ústy, jimiž hlásají demokracii regulova
nou, odmítají korporativism i stavovský stát. Ale
což Encyklika hlásá korporativism nebo stavovský
stát? Korporativism a stavovský stát znamená, že
diktatura pomocí nucených syndikátů usměrní hos
podářský život. Encyklika však hlásá naopak křes
ťanský personalism a svobodu. V Encyklice se
praví: „Sotva je potřebí připomenouti to, co již
Lev XIII. učil o formě vlády politické, platí ob
dobně i o sdruženích stavovských, že totiž lidé
mají na vůli vybrati si formu, kterou uznávají za
vhodnou, jen když jsou zajištěny požadavky spra
vedlnosti a potřeby obecného blaha . .. Člověk má
svobodu nejen v tom, chce-li utvořiti takové orga
nisa«, nýbrž má též volnost v nich ,vybrati si svo
bodně takové stanovy a takový jednací řád, aby byl
co nejvhodnějším a nejpružnějším nástrojem pro
účel, pro nějž jsou zřízeny’.“ (Slova v uvozovkách
cituje Svatý Otec z encykliky Rerum novarum své
ho předchůdce Lva XIII.)
Srovnejme s těmito slovy encykliky zejména vý
rok Malypetrův, že by nejraději viděl, aby se na
regulaci dohodli příslušní činitelé dobrovolně a že
stát by jen pomáhal a dozíral. Nechceme tvrditi,
že podobné výroky politiků jsou inspirovány přímo
encyklikami. Ale jejich myšlenky se dnes osvěd
čují. Zvláště Roosevelt, jehož se dovolává Beneš,
je velmi blízko myšlenkám encyklik, jak bylo často
konstatováno v katolické literatuře. (U nás na př.
P. Dr. Kruš S. J. budoval na Rooseveltově praksi
takřka celou svou „Sociální školu“, obsaženou
v časopise „Neděle“.)
Volání po demokracii regulované má svoje hlu
boké příčiny filosofické. Není náhoda, že? ti, kteří
odmítají rozhodně stavovství nebo korporativism,
některým jeho zásadám se přibližují snad více, než
sami chtějí. Je straná registrovaná a strana mající
právní formu, stranou politickou v původním, t. j.
liberálním slova smyslu? Nenabývá spíše některých
společných znaků s korporací? Co znamenají nu
cené syndikáty a co znamená obilní monopol? Není
výrazem poznání, že při veškeré individuální svo
bodě politické, již chce demokracie zaručit, ne
může býti věcem ponechán volný průběh? A proč to
vše? Protože učení demokratické si přineslo do
vínku několik bludů, jimiž demokracie nestojí a
padá, ale jež musí býti napraveny.
U kolébky demokracie stálo Rousseauovo učení,
že člověk je od přírody dobrý a že jej zkazila
jenom civilisace. Dá-li se mu dosti svobody, na
lezne již pravou cestu sám. Jest však nutno emancipovati jeho rozum od autority a pak se po čase
vrátí zlatý věk, který byl původním stavem lidstva,
dokud lidé neutvořili států smlouvou společenskou.
Že to vše jsou omyly a bludy, ví dnes již každý.
Moderní sociologie vyvrátila všecky tyto these. Ale
demokracie přinesla si s sebou tyto bludy do vín
ku. Proto s ní byl spojován nezměrný optimism,
naděje ve zlatý věk lidstva. Vzpomeňme jenom, co
vše bylo i u nás vkládáno do slova konstituce! Je

až dojemno čisti tehdejší literaturu. Pramen veškeré
autority byl hledán v lidském rozumu, protože lidé
ještě nepoznali propastných hlubin skepse. Ale zku
šenosti naučily lidstvo, že je pravda to, co ví každý
křesťan z víry: že následkem dědičného hříchu jest
rozum lidský zatemněn a vůle ke zlému nakloněna.
Církvi je státní forma lhostejná. S křesťanského sta
noviska nemůže být nejmenších námitek proti thesi,
jak je formulována v naší ústavě, že lid jest prame
nem veškeré moci ve státě. Ale ovšem není správná
these ústavy americké, že všecka moc pochází z lidu.
Všecka moc pochází z Boha, jenž je pramenem
veškeré autority. I volbou, tedy prostředkem demo
kratickým, je možno nalézti nositele pozemské auto
rity. Ale tato volba jest pouze prostředkem určova
cím, nikoliv posledním pramenem autority. Poně
vadž liberalism přecenil svobodu lidskou, vytvořily
se poměry, jež vedly k válce a posléze ke krisi a
k hospodářské anarchii. Není námitek proti demo
kracii. Ale je třeba demokracie, jež umí korigovati
svoje omyly, jež se dovede učiti i ze zkušeností
režimů protichůdných. Odtud volání po demokracii
regulované, jež je v dokonalé shodě s učením ency
klik a hlubokým zadostiučiněním těm, kteří vždy
hlásali teorii demokracie křesťanské.
I ve formě demokratické a právě v ní jest nutno
se vrátit ku přirozenějším vztahům společenským,
mezi něž náleží i vybudování stavů. Nikoliv diktátem
se shora, nýbrž ponenáhlou a trpělivou přestavbou
společnosti, využitím institucí, jež již existují, a
hlavně změnou myslí a srdcí, do nichž musí opět
proniknouti křesťanský princip služby proti duchu
atomisace a egoismu na straně jedné a nivelisace a
kolektivismu na straně druhé. Proti individualismu
a kolektivismu jest nutno postavit křesťanský personalismus.
V papežských encyklikách katolíci mají správnou
diagnosu i therapii společnosti, jež byla učiněna již
za Lva XIII. Ale nestačí pravdu znát. Je nutno
také vydávat pravdě svědectví, je nutno pravdu
realisovat a nepřipustit, aby jiní realisovali myšlen
ky, které náležejí právem nám. Nesmíme si dát
vžiti iniciativu z ruky. Tato slova platí zvláště ka
tolické mládeži. Na ní jest, nejenom aby v resolucích požadovala obnovu společnosti, aby třímala
prapory a vyvolávala hesla, nýbrž především, aby
věci studovala, aby připravovala konkrétní návrhy,
jak to požaduje Svatý Otec v závěru encykliky.
Chceme-li rekonstrukci společnosti, tu nestačí si
pouze dupnout. Je třeba mnoho vědět, mnoho činit
a mnoho se i modlit, je nutno vytvářet v sobě
nositele nového společenského řádu. Každý z nás
se musí státi Christoforem. Vezměme si k srdci
zejména tato slova encykliky: „Nestrpme..., aby
synové tohoto světa se jevili chytřejšími než my,
kteří z Boží dobroty jsme synové světla.“
Nedejme si vzít iniciativu, kde nám iniciativa
náleží. Mnohé věci, jež se včera zdály utopiemi,
dnes se staly projekty a zítra budou realitou. Re
gulovaná demokracie — ano. Ale snažme se, aby
jejím posledním regulativem se stal zákon Boží.

Stavovské programy a hesla.
Na všech stranách se v dnešní době ozývají hesla
a diskuse o stavovství: O stavovských stranách,
o stavovském státě a o stavovském zřízení. Jakmile
se však nějaké slovo stane politickým heslem, sdílí
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osud všech hesel: je tak jednoznačné, že sice sou
střeďuje mysli určitým směrem, ale zase tak mnoho
značné, že si do něho každý vkládá nad to ještě
svoje vlastní přání, tužby a představy. Pod sta
vovským řádem můžeme si myslit i italský korporativismus, můžeme si pod ním však mysliti i ně
mecký hitlerismus, stavovské jest zřízení v Portu
galsku, stavovské zřízení se tvoří v Rakousku, ná
běhy stavovského zřízení máme v demokratickém
Švýcarsku. O stavovském zřízení se mluví v ency
klice Quadragesimo anno, ale také některé naše
politické strany, zejména strana agrární, prohla
šují, že ony vlastně jsou nositelkami jediného a
pravého stavovství ve formě demokratické. Proto,
chceme-li se trochu poučit, musíme se nejprve naučit
rozeznávat. Musíme si nejprve být jasni v pojmech.
Především musíme rozeznávat mezi stavovským
státem a stavovským zřízením. Stavovský stát jest
určitou ústavní formou. Stavovské zřízení nezávisí
však na státní formě a jest možné právě tak v mon
archii jako v diktatuře nebo v demokracii.
Co tedy rozumíme stavem? Stavem nazýváme
skupinu příslušníků určitého povolání, kteří pra
cují za týmž kulturním nebo civilisačním cílem. To
znamená, že na př. ke stavu stavebníků čili k hut
nímu cechu patřili ve středověku i architekti kate
drál i poslední podavači na stavbě. Jejich posláním
bylo totiž: stavěti. Tím se liší pojem stavu od no
vodobého pojmu sociální třídy. K téže sociální třídě
nenáležejí lidé stejného povolání nebo poslání, ný
brž třída sdružuje ty, jimž se vede hospodářsky,
přibližně stejně. Cílem stavovského zřízení, ať jest
jeho ústavní forma jakákoliv, jest, aby společnost
byla vybudována opět na stavech, to jest na zá
kladě přirozených skupin, daných povoláním. Dnešní
společnost je vybudována na třídách, jež byly vy
tvořeny dnešním kapitalistickým systémem a organisovány socialismem. Půjde tedy při stavovském
zřízení o překonání liberalismu a socialismu. Po
stránce ústavní znamená stavovský princip toliko
to, že o otázkách hospodářských rozhodují odbor
né komory. Ale soubor zájmů všech stavů dohro
mady nedává ještě celý stát. Vždy zbývají ještě
úkoly ryze politické. Vždy musí proto existovati po
litický orgán, který dává celkový směr, a tento or
gán může být právě tak diktátorský jako demokra
tický. I kdybychom domýšleli stavovskou myšlenku
do takových důsledků jako Othmar Spann (jehož
názory nejsou vsak obecně sdíleny), že totiž nutně
se musí vytvořiti i stav politický, že stát jest ja
kýmsi velestavem, ani pak tato myšlenka nemusí odporovati demokracii, neboť zajisté i tento politický
stav může býti doplňován i demokraticky, t. j. vol
bou. Vždyť je přece známo, že konec konců i v de
mokracii se vytvoří stav politiků z povolání. Či se
někdy vrátil některý ministr, který byl původně
dělníkem, ke svému původnímu zaměstnání? Stane
se Bechyně po skončení své politické dráhy zase
zámečníkem nebo Johanis ševcem? Zajisté že ni
koliv, a také nikdo rozumný toho od nich nežádá.
Politika se jim stala osudem i profesí. Je sice prav
da, že v demokracii jsou si všichni lidé rovni potud,
že hlasovací lístek posledního chalupníka v Plostivaři
platil tolik jako hlasovací lístek švehlův. Ate z toho
přece neplyne, že vliv toho hostivařského chalupní
ka byl stejný jako vliv Švehlův. I v demokracii má
více vlivu ten, kdo se o politiku stará. Čím se však
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liší demokracie od aristokracie, je to, že do této
politické třídy má přístup zásadně každý, ať vy
šel z jakékoliv společenské vrstvy. — Když kdysi
holdovaly děti presidentu Masarykovi na nádvoří
Pražského hradu, řekl jim president: ,,Možná, že
jest zde mezi vámi budoucí president naší repub
liky.“ To je právě na demokracii podstatné, krásné
a odpovídající i křesťanským zásadám. Že je při
bližně dána stejná chance pro všechny. To nezna
mená, že všichni ti hoši se stanou presidenty. Ale
není nikomu schopnému zásadně bráněno rodovými
předsudky. Můžeme v této souvislosti poznamenat,
že Církev tento princip praktikovala již dávno,
v dobách, kdy se nikomu o demokracii ani ne
snilo. Papežem mohl býti každý, bez rozdílu pů
vodu .
Tvrdívá se, že stavovský princip vede nutně
k diktatuře proto, že mezi protichůdnými zájmy
jednotlivých stavů musí rozhodovati silná ruka, auto
rita. Demokracie prý naproti tomu je diskusí, spo
čívá na dohodě. Zajisté; ale což se v demokracii
v těžkých situacích čeká, až se lidé a stavy dohod
nou? Není ani tu třeba v nerozhodných chvílích zá
sahů autority? Čeká snad vláda, až se průmysl se
zemědělstvím dohodnou, než se dělají příslušná
opatření? Dlouho bychom mohli čekati. Nemluvil
ministerský předseda Malypetr o autonomii stavů,
ale o demokracii státem regulované? I v demokracii
je nutno vládnout, t. j. autoritativně se rozhodovat.
Další námitka, že by stavovství nebylo slučitelno
s demokracií, spočívá v tom, že stavovský řád ne
žádá naprosté rovnosti, nýbrž že jeho principem jest:
Každému, což jeho jest, nikoli „všem stejně“. Tím
prý je však uznávána a kodifikována nerovnost
lidí. Ale což v demokracii jest nerovnost lidí od
straněna? Což jsou si opravdu v demokracii všichni
rovni? Zase nesmíme zaměňovat formální princip
rovnosti se stavovstvím slučitelný, s mechanickou
nivelisací, jež ještě . nikde nebyla uskutečněna a
s níž jsou zatím dělány více méně zdařené pokusy
v sovětském Rusku.

Stavovství a demokracie.
Vidíme proto také, že náběhy k stavovskému
řádu nejsou jenom ve fašistické Itálii, ale i v repub
likánském Švýcarsku, kde se demokratická státní
forma nezastavila ani před referendem. (Referen
dum jest opatření, při němž o určitých zákonodár
ných otázkách hlasuje všechen lid plebiscitem: tedy
po stránce formální je to nej radikálnější forma de
mokracie.)
Při správném rozlišování pojmů musíme také umět
rozeznávat mezi moderní stavovskou organisací a
mezi stavovským státem padesáti let, kdy vládli tak
zvaní stavové na podkladě feudálním. Nikomu za
jisté nenapadá, že by chtěl obnovovat feudální aristo
kratický řád. Stavovská organisace vychází ze svo
body lidské osobnosti. V tomto smyslu je stavovská
organisace protikladem k sovětskému systému a
k státnímu socialismu vůbec. Je-li jí který směr
v socialismu alespoň poněkud blízký, je to syndikalism, socialism, založený výhradně na hnutí od
borovém. (Je známo, že i Mussolini býval kdysi
přívržencem této formy socialismu a proto skutečně
možno zjistiti jisté vnitřní souvislosti mezi šyndikalismem a fašistickým korporativismem, jenž však
rovněž neznamená uskutečnění stavovské myšlenky
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v ryzí formě, protože jeho soustava odporuje prin
cipu svobody.)
Stavovství spočívá na základě výkonu jednotliv
cova uvnitř společné skupiny. Mimoděk nám vy
vstává již zmíněná analogie se středověkými cechy.
Nechceme se k nim vracet, protože moderní výro
ba toho nepřipouští. Ale nezavrhujme jich do té
míry, jak je zavrhoval liberalismus, jenž stavov
ská sdružení všeho druhu přímo rušil. Ve Velké
Revoluci francouzské byly dokonce cechy ve jménu
svobody zakázány! Člověk musil býti ke své do
mnělé individuální svobodě donucován! Ale i socia
lismus v marxistické formě byl nepřítelem cechovní
myšlenky, protože vytvořil pojem proletáře, který
jest mimo hierarchii lidské společnosti, ,,psancem
této země“.
Ve stavovské organisaci jednotlivcův výkon má
společenskou hodnotu. Jednotlivci se seskupují v po
volání tak, aby povstal organický celek výkonů.
Každé povolání, každý stav tvoří se svými podni
kateli, zaměstnanci, techniky a dělníky výkonnou
jednotku. Toto společenství v povolání je hospodář
sky autonomní, a autonomie jednotlivých skupin je
rozčleněna stupňovitě. Každý stav se musí starat o
své příslušníky. Mají tedy i podnikatelé i dělníci
býti vychováváni pro svůj stav a pro svoje povo
lání. Stav má bdíti nad umisťováním dorostu, má
poradní hlas při rozvrhu daní a má ve svých rukou
i opatřování úvěru. Tato otázka jest jedním z nejdůležitějších soudobých problémů.
Dnešní kapitalismus bankovní a bursovní se ni
kterak neřídí zájmy jednotlivých stavů, principem
korporativním, nýbrž principem rentability. To zna
mená, že peníze nebývají nikterak dirigovány tam,
kde by mohly vytvořiti nejvíce hodnot, nýbrž tam,
kde jim kyne největší výdělek. Hlavní věcí a mě
řítkem není člověk, nýbrž zisk. Totéž platí v ka
pitalistickém řádu i o výrobě. Jedna z hlavních
příčin krise je v tom, že se výroba a rozdělování
statků neřídí podle principu skutečné potřeby, ný
brž opět podle zisku, takže je vlastně nemožno
využiti sil přírodních opravdu racionálně. To je
také hlavním důvodem „technokratů“ proti peněž
nímu hospodářství. „Technokraté“ chtějí učiniti
měřítkem hodnoty energickou jednotku, aniž ovšem
blíže vysvětlili, jak chtějí svou utopii uskutečnitii.
Předpokladem jejich řádu by ovšem byla obecná
pracovní povinnost.
Stavovská soustava je ve své podstatě protisocialistická, ale také protikapiitalistická. Včlenění do
určitého stavu a povolání dodává člověku již samo
sebou společenskou důstojnost. Zde by skutečně
byla na místě vzpomínka na staré cechy s jejich
starobylými obyčeji, s jejich rituálem a stavovskou
morálkou, jež byla značně vysoká, alespoň v době
jejich rozkvětu. Bylo na cechách znáti, že povstaly
z původních zbožných bratrstev a že bdění nad
stavovskou morálkou náleželo k jejich prvním úko
lům. Ve středověku často určoval cech u jednotli
vých mistrů i nejvyšší mez jejich výdělku, aby za
bránil vytvoření kapitálu, vzniklého nikoli prací,
nýbrž spekulací. Leccos v nich připomínalo také so
ciální zařízení starozákonného Milostivého léta.
Myšlenka stavovského řádu je v poslední době
zejména předmětem diskuse mezi katolíky, a to
především proto, že Svatý Otec naznačil v ency
klice „Quadragesimo anno“, že stavovské organi-

sace by mohly býti jedním z hlavních východisek
z dnešní hospodářské krise. Stavovské organisace,
nikoli stavovský stát, jak mu rozumí fašism. Církev
nedává nikdy žádnému režimu přednost před re
žimem jiným. Svatý Otec praví o korporativní or
ganisaci: „Jaké jsou její výhody, snadno postřehne
každý, kdo třeba jen maličko uvažuje: práce růz
ných tříd zladěna; sdružení socialistická potlačena,
jejich snahy tlumeny, zřízen zvláštní úřad s usměr
ňujícím a pokoj udržujícím posláním.“ Chválí snad
Svatý Otec fašistický stát? Nikoli. Z encykliky je
zřejmo, že papež nedoporučuje organisace utvo
řené státní mocí, jež by byla nástrojem státu. Má
býti utvořena autonomně, ze stavovských potřeb, je
podobně svobodná jako rodina. Svatý Otec sice
chválí, že státní moc se snaží urovnávati sociální
rozpory, ale dodává ihned: „Nesmíme však ve věci
tak důležité nic zanedbati a musíme vše uvésti; ve
vztah se všeobecnějšími zásadami, jež jsme již
uvedli. Proto jsme nuceni připomenouti, že někteří
právem se bojí: a) že státní moc zabírá místo svo
bodné činnosti oněch sdružení; měla by se spokojiti s právem, pomáhati jilm a chránit je; b) onen
odborový a stavovský řád je tak příliš složitý (a
byrokratický); c) je v něm mnoho politiky; d) může
se snadně státi pomůckou ke stranickým politickým
cílům, místo aby pomáhal k lepšímu všeobecnému
společenskému řádu.“ — Encyklika „Quadragesimo
anno“ není tedy doporučením fašistického řádu,
nýbrž jeho kritikou. Vždyť papežův boj o svobo
du odborových organisaci jest ještě v dobré pa
měti.
Již v sociální encyklice „Rerum novarum“ Lva XIII.
bylo řečeno, že katolíkům je nepřijatelný ryze kolektivistický sociální řád. Člověk je za správu svého
majetku odpovědný Bohu a bližnímu. Katolictví
však stejně popírá absolutní právní panství člově
kovo nad jeho majetkem, jak je hlásá ve smyslu
římského práva liberalismus. Stavovská organisace
je střední cestou mezi sovětským kolektivismem a
liberálním individualismem. Moderní kapitalismus
se svými mnohonásobně rozvětvenými koncerny,
trusty a složitě navzájem zastoupenými papíry je
morálně neodpovědný, protože se jednotlivec může
právě tak schovat za papíry, jako se socialista a
komunista schovává za společnost.
Lidé jsou si rovni před Bohem. Jsou si však rovni
i hospodářsky a společensky? Odstupňovaná orga
nisace stavovská není egalitářská ve smyslu ideálů
Velké Revoluce. Není tedy stavovská myšlenka
přece jenom v rozporu s demokracií? Distinguen
dum. Je-li demokracie odvozována z these Rous
seauovy a encyklopedistů. z these, jež je sociologic
ky dávno vyvrácena a překonána, že prý totiž je
člověk od přírody dobrý a že ho zkazila civilisace,
že státy vznikly na základě společenské smlouvy
a že mimo vůli lidu není jiné autority, pak by byl
stavovský řád i protidemokratický. Ale demokracie
nestojí a nepadá s těmito nesprávnými theoriemi.
Právem zdůraznil v jednom ze svých poselství i
president Masaryk, že je demokracie z Boží milosti,
demokracie se sankcí metafysickou a mravní, de
mokracie kvality. V takové demokracii by byla
stavovská organisace velmi dobře možná. Repre
sentativní soustava moderního parlamentarismu a
korporativní systém stavovský by se pak mohly na
vzájem doplňovati.
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Španělské problémy.
Svět byl poněkud překvapen výsledkem španěl
ských únorových voleb, které přinesly nepopira
telné vítězství tak zvané lidové frontě a tím i parla
mentní většinu. Všeobecně se očekávalo, že pra
vicové strany, především tak zvaná katolická lido
vá akce, vedená Gil Roblesem, vyjdou z volebního
boje vítězně.
Poněvadž význam těchto voleb přesahuje hranice
Španělska a pravděpodobně bude míti také vliv na
seskupení sil ve volbách ve Francii, jest třeba
podrobiti zevrubnější analyse příčiny neúspěchu ka
tolické strany španělské. Bylo by od základu
nesprávným, kdybychom posuzujíce vý
sledek voleb viděli v něm výlučně pro
jev světového názoru a vykládali vítěz
ství lidové fronty jako úspěch marxis
mu proti katolickému nazírání a myš
lení. Kdo španělskými poměry poněkud zevrub
něji se zabýval, ví, že ve velkých marxistických a
syndikalistických odborových organisacích velmi
mnozí dělníci, ne-li většina, jsou věřícími katolíky.
Hlavní otázky, o které ve španělských volbách šlo,
jsou otázky hospodářské a sociální.
Občansko-demokratická revoluce, která v roce
1931 odstranila staleté panství Bourbonů, postavila
sice na denní pořad řadu důležitých problémů, ale
prvá revoluční vláda, v níž sociální demokraté měli
veliký vliv, ukázala se neschopnou tyto problémy
rozřešiti.
«Španělsko jest zemí velikých latifundií. Největší
část plodné půdy jest v držení starousedlé šlechty.
Obhospodařování provádí se velmi primitivně a
velkostatkáři věnují část nejlepší půdy pro národo
hospodářsky málo produktivní chov býků pro zá
pasy.
Malí sedláci a pachtýři nacházejí se podle feudál
ní povahy země v menší či větší odvislosti na vel
kostatku. V tomto ohledu panují ve Španělsku ještě
částečně středověké poměry. Pod vlivem hluboké
světové deprese posledních let došlo ve Španělsku
k úzké spojitosti krise agrární a průmyslové. Účin
ky této všeobecné krise na španělské hospodářství
byly ještě zhoubnější, nežli účinky krise ve vysoce
kapitalistických státech.
Sedláci a pachtýři, kteří za pozemky jim feu
dálními pány přikázané a z největší části velmi
málo výnosné, musí platiti vysoké pachtovné, brzy
nebyli s to, dostáti svým platebním závazkům.
Ještě horší jest situace španělského zemědělského
dělnictva. Nedostatek výdělku mezi těmito dělnic
kými vrstvami v posledních letech příšerně ’Se roz
šířil, hlavně ovšem jako následek zemědělské krise.
V letech předešlých opouštěli na začátku evropské
zimy tisíce španělských zemědělských dělníků Evro
pu a dostávalo se jim při žňových pracích v Argen
tině dobře placeného zaměstnání.
Po ukončení žní vraceli se do své domoviny a žili
zbytek roku z toho, co v Argentině ušetřili. Tato
možnost v posledních letech se značně zmenšila,
poněvadž také na argentinském trhu práce rovněž
v důsledku světové krise se poptávka stále zmenšo
vala. Většina zemědělského dělnictva ve Španělsku
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jest odsouzena k tomu, aby po více jak 9 měsíců
v roce žila z hladových mezd, které si v několika
letních měsících vydělala u svých šlechtických vel
kostatkářů. Poněvadž pak také ve Španělsku není
žádné moderní sociální péče, je položení dělnictva
zemědělského nejbeznadějnější ze všech ostatních
pracujících vrstev země. Situaci vesnické chudiny
lze ve Španělsku srovnati jen s bídou a nouzí, jaká
charakterisovala ruskou vesnici v dobách carských.
Účinky světové krise zasáhly také mladý španěl
ský průmysl. Právě Primo de Rivera snažil se proti
krisi postaviti státní protekcionismus. Počin tento
zůstal však bez výsledku. Španělský zahraniční ob
chod, který se kdysi za války pozoruhodně rozmohl,
ztratil zase svá odbytiště, poněvadž slabý španěl
ský průmysl nemohl obstáti v konkurenčním boji
se starými průmyslovými zeměmi, které daly se
opět poznenáhlu do boje za ztracená světová odby
tiště. Také vnitřní obchod španělský musel za krise
v zemědělství se shroutiti. Výsledek byl stoupající
počet nezaměstnaných v průmyslovém dělnictvu.
Poměry těchto lidí jsou o to horší, že také pro tyto
kategorie dělnictva není žádné státní sociální péče.
Vnitřně politická situace Španělska je ještě kom
plikována nacionální otázkou katalánskou a baskických provincií. V měnícím se seskupení politických
sil ve Španělsku šlo hnutí snažící se dosíci národní
neodvislosti mnohdy s politickými směry socialis
tickými.
Prvá republikánská vláda, která uchopila se vlád
ního vesla po pádu španělské monarchie, stála
v podstatě před těmito úkoly:
1. provedení občansko-demokratické pozemkové
reformy,
2. vytvoření rozsáhlého sociálního zákonodárství,
3. rozřešení nacionální otázky katalánské a na
cionální otázky baskických provincií.
Prvý bod vzhledem k agrární struktuře země byl
nejnaléhavější. Agrární otázka jest středem politic
kého zájmu Španělska. Nelze říci, že by prvá špa
nělská revoluční vláda byla měla šťastnou ruku.
Jest pravda, že vzhledem k strašlivé krisi, která,
otřásla celým hospodářstvím země, byl každý zá
sah do hospodářské struktury země neobyčejně těž
ký, tak asi, jako každá operace u těžce nemocného,
jehož všechny orgány jsou již chorobou zasaženy,
může přivoditi smrt. Prvá revoluční vláda vyznačo
vala se ve všech vnitropolitických otázkách zřejmou
nerozhodností.
Parlament přijal sice návrh ústavy, který španěl
skému lidu dával po vzoru výmarské konstituce co
největší demokratické svobody, avšak jaký pro
spěch hladovícímu lidu mohly přinésti tyto svobo
dy, jestliže feudalistický a sociálně-reakční základ
ní rys španělského státu zůstal nedotčen.
Po často neplodných theoretických debatách, trva
jících dlouhé měsíce v parlamentě i mimo něj, byl
konečně přijat zákon o pozemkové reformě, jímž
uzákoněno bylo v mírném arci rozsahu vyvlastnění
latifundií a vytvoření několika tisíc zemědělských
hospodářství. Odškodnění vyvlastněným velkostat
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kářům mělo se díti po splátkách ze zvlášť k tomu
účelu státem vytvořených fondů.
Zvláštní zemědělská úvěrní družstevní banka měla
převzíti řízení těchto plateb, jakož i výplatu přídě
lových cen, které sedláci měli zaplatiti za získanou
půdu. Bohužel provedení tohoto zákona zůstalo na
papíru.
Vláda sice zabrala některé velkostatky osob, jež
za monarchie stály na politicky vedoucích místech,
a také část bývalých královských statků, to všechno
však bylo jen politické opatření, a nemělo nic co
dělati s pozemkovou reformou.
Krise působila strašně mezi španělským dělnic
kým obyvatelstvem, zatím co sociální reakční velkostatkářstvo spolu s finančním kapitálem těšilo se
starým privilegiím.
Nerozhodnost prvé republikánské vlády, jejíž hlav
ní příčina tkvěla v rozporech mezi stranami na
vládě súčastněnými, přivodila v roce 1933 nutnost
nových voleb do Cortesů. Zvítězily umírněné strany
a pak strany extrémní pravice, poněvadž veliká část
dělnictva organisovaného v syndikalistických odbo
rových organisacích nesúčastnila se voleb.
V době od roku 1933 až do únorových voleb 1936
španělská pravice, která obzvláště od smutných re
volučních událostí z října 1934 stála pod přímým
vlivem Gil Roblesa, měla možnost těžce zkouše
nému španělskému lidu poskytnouti vnitřní uklid
nění a především nový a lepší hospodářský a sociál
ně politický řád.
Co se však stalo:
Pravicová vláda, jejíž složení vícekráte se měnilo,
provedla odbourání demokratických práv lidu, získa
ných revolucí roku 1931.
Pozemková reforma, která prvou revoluční vlá
dou nebyla provedena, byla úplně hozena pod stůl.
Provedené již zabrání půdy osob politicky kom
promitovaných bylo zrušeno.
Touha po nacionální neodvislosti Katalánců a
Basků narazila na nejprudší odpor madridské cen
trální vlády.
Místo co by prováděny byly sociální reformy,
trpěla vláda nespravedlivé snižování beztak již níz
kých mezd.
Nouze ve španělské vesnici nabyla strašného roz
sahu.
Vnitřní rozpory do té míry se přiostřily, že vzpla
nutí revolučního zápasu mezi stranami socialistic
kými a stranami republikánské levice na straně
jedné a stranami pravicovými se strany druhé bylo
nevyhnutelným.
Když pravicová vláda na nátlak Gil Roblesa při
pravovala se k rozhodné ráně, proti legalitě děl
nických organisací a proti právu na stávku, když
také snahy po diktatuře stávaly se stále zjevnější,
došlo ke generální stávce, která v některých pro
vinciích změnila se v krvavé povstání. Půl druhého
roku po té, v únoru 1936, zvítězila ve volbách spo
jená tak zvaná lidová fronta a vytvořila v důsledku
parlamentní většiny levicovou vládu.
Katolická lidová akce hlavní jádro pravicových
stran Španělska svým málo sociálním postupem ve
lice uškodila věci katolické Církve. Těsná spojitost
vedení této strany a také mnohých vysokých církev
ních kruhů, se sociálně reakční španělskou šlechtou
a finančním kapitálem, nemohla přirozeně prospěti.
Jestliže ještě před krátkou dobou vysoký španělský

duchovní upíral křesťanským dělníkům právo odbo
rově se organisovati, pak takovýti výrok charakterisuje nejlépe, jak mnozí církevní hodnostáři odci
zili se lidu svým přátelstvím s vysokou Šlechtou,
jejíž poměr k lidu odporuje všem principům křesťan
ské spravedlnosti. Velmi mnozí španělští duchovní,
především řeholníci a venkovští faráři, kteří denně
a bezprostředně stýkají se s nouzí a bídou pracují
cích tříd, dobře poznali veliké nebezpečí, které hrozí
Církvi z tohoto postupu. Jejich varování zůstalo ne
vyslyšeno.
Hospodářské a sociálně-politické poměry Špa
nělska jsou nejenom zaostalé, ale jejich existence
jest nespravedlivá. Pozemková reforma, která by
tisícům zemědělských dělníků a sedláků konečně
v zákonné formě dála půdu k intensivnímu obhosdařování, jest vedle velkorysého sociálního zákono
dárství nejnutnějším požadavkem, — jehož rozře
šení připadlo nyní levicové vládě jako nejdůleži
tější úloha.
Strana Gil Roblesova tvoří i nyní nejsilnější stra
nu nového parlamentu a má nyní příležitost těžké
chyby napraviti a svým postupem dokázati, že so
ciální reakce a diktatura nemá nic společného se
se zákony spravedlivosti, jakou požaduje svátý Otec
v sociální encyklice.
Výsledek španělských únorových voleb znamená
hranici starého období, jež jest však zároveň vý
chodiskem nové periody, jejíž cíl jest ještě úplně
v temnotách. Odpovědní vůdcové katolického Špa
nělska mají možnost v znovu posílené španělské
demokracii uplatniti se v práci o vytvoření lepšího
hospodářského a sociálního řádu. Jak a v jaké
formě využijí příležitost, kterou jim dějiny ještě
jednou dávají, rozhodne pak o tom, zda nový řád,
který musí dnešní starý a spuchřelý řád hoditi přes
palubu, bude proniknut duchem opravdového ka
tolicismu.
A to jest nejvážnější a nejdůležitější poučení, které
dalo Španělsko vůdcům katolicismu ve všech zemích.

ZAJÍMAVOSTI
ZE ŽIVOTA SOCIÁLNÍHO

A HOSPODÁŘSKÉHO.
Dopisy o „Rozpravách“.
Napsali Jste: „Naším cílem je neústupný a ne
smlouvavý apoštolát křesťanské sociální ob
novy“.
Souhlasím úplně a prosím Vás, abyste tomu cíli
zůstali věrni. — Proč?
Jsem přesvědčen, že by nebylo krise a nebylo by
nebezpečí všeobecné sociální revoluce, kdyby libe
ralismus neblahé paměti aspoň do náboženských
základů lidského života nebyl rušivě zasahoval. Bo
joval proti autoritě — a sám se dělal nejvyšší auto
ritou ve věcech nejdůležitějších, t. j. náboženských.
Výsledek: zmatek, anarchie, bezradnost. Všímám
si literatury konvertitů; často se setkávám s jejich
jásotem z toho štěstí, že konečně nalezli v Církvi
pevnou půdu, opěrný bod, jistotu, zkrátka základ
na věky nezviklatelný, na němž lze stavět a něco
pořádného vystavět. Já. sám na příklad nalézám
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v nádherných slovech Apoštola Pavla o mystic
kém těle Kristově, jehož různými údy jsme my
všichni, jádro celé, jedině pravé sociologie, pojem
o společnosti lidské tak vznešený, jak si ho všecky
sociologické soustavy nemohly dokonalejší vymysliti.
Ale nejde mi jen o pojmy, o ideály, nýbrž jde o
nejreálnější skutečnost. Mám na mysli nejnovější
události ve Španělsku. Po bouřlivé revoluci najednou
překvapující vítězství umírněných stran v listopadu
1933 — ale trvalo to jen dva roky, a zase neočeká
vaný obrat zpět k revoluci. Čím to bylo zaviněno?
Mnoho se psalo o příčinách těchto změn. Zdá
se, že postup vůdce katolíků též nebyl vždycky
nejšťastnější — ačkoliv nesmíme zapomínat, že stál
před obrovskými úkoly. „Zemi zaostalou“, píše o
tom Dr. Grohauser (Sch. Zuk, 8. 3. 36) „ve zří
zeních sociálních, hospodářských, agrárních, po
kulhávající o staletí za ostatním světem — takovou
zemi nelze přes noc papírovými zákony zmodernisovati; k tomu je potřebí přemnoho trpělivosti a
práce, a sice na dlouhou dobu. Jinak by, bylo jen
bouráno a nic trvalého nevybudováno.“
Ale mnohem více než nějaké chyby v postupu
politickém poškozuje zdravý vývin věcí ve Španěl
sku velké nedostatky v náboženském životě.
Domnívali se až do nedávná, že náboženství je na
věky, zabezpečeno a asi nevystihli, že nezdravé so
ciální poměry, samy sebou již znamenaly pokles
náboženského smýšlení. Katolický spisovatel Ramiro Maeztu píše: „Dnes přec už nikdo nemůže
popírali, že Španělsko se dožilo v posledních letech
velké ztráty náboženských hodnot. .. Naše „heresie“ je dokonalá lhostejnost náboženská. Ne tak, že
bychom neměli znamenitých učenců-theologů, ale
osudné je to, že ani nevíme, nač bychom se jich
mohli tázati! Davy od víry odpadnuvší nevěděly
vůbec nic o náboženství, natož o jeho souvislosti se
všemi otázkami sociálního a kulturního života.“ Tak
též ani se nemůžeme diviti poklesu povolání k du
chovnímu stavu: V posledních 5 letech bylo o 50
procent méně bohoslovců než před tím; 2000 far
ností nemají kněze.
I kdyby vůdce katolíků Gil Robles byl v politice
konal zázraky — nic by to nebylo prospělo, po
kud by i politika a zvláště hospodářsko-sociální
zřízení se nemohla opírati o nevývratný základ věč
né náboženské pravdy.
Proto Vám píši: Budujte důsledně na zásadách
jedině pravé křesťanské sociologie!

Katolické hnutí pro návrat k půdě v Anglii.

Jak Lev XIII., tak i Pius XI. neochvějně trvají
ve svých sociálních encyklikách na „odproletarisaci“ proletariátu. Už Lev XIII. v encyklice „Rerum novarum“ doporučuje státu, aby neničil, ný
brž naopak podporoval soukromé vlastnictví: „Pro
to mají zákony býti příznivý tomuto právu a po
kud možno pečovati o to, aby co největší počet lidí
měl touhu býti vlastníkem nějakého jmění“ (překlad
Dra Vaška str. 35), tedy ne zničiti soukromé vlast
nictví, nýbrž naopak, pěstovati a rozšířiti I10 i n a
lidi pracující v námezdních poměrech. ,,Bude-li míti dělník dosti vysokou mzdu, aby z ní mohl
slušně vydržovati sebe, svou manželku a svou ro
dinu ... po odečtení výdajů bude moci také něco
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odložiti, čímž může se dopracovati určitého, byť ne
velikého jmění.“ (Tamtéž.)
A Pius XI., který obhajuje nauku Lva XIII. o
soukromém vlastnictví znovu vytýká za cíl nového
společenského řádu odproletarisování proletariátu.
„Proto s nej vyšším úsilím se musí pracovati o to,
aby aspoň hospodářských statků v budoucnosti
získaných nabývali sice ve spravedlivé míře ti, kdo
mají majetek; ale také aby se jich dostávalo v dosta
tečné hojnosti i těm, kdo konají práci, nikoliv aby
v práci ochabovali, nýbrž aby šetrností rodinné
jmění rozmnožovali; aby rozmnožené jmění moudře
spravovali a tak snáze a bezpečněji unesli břeme
na rodinná; a když se povznesou nad existenční ne
jistotu, která je životním osudem proletariátu, aby
nejen dovedli přečkati různá houpání a krise život
ní, nýbrž aby měli i důvěru, že po jejich smrti bu
dou aspoň do jisté míry zajištěni i pozůstalí.“
(„Quadragesimo anno“ v překladu Dra Vaška,
str. 29.)
Se zvláštním pochopením ujali se tohoto ponau
čení angličtí katolíci, kteří už od dob Lva XIII.
zahájili akci pro něco, čemu bychom snad zde řekli
„reagrarisaci“, t. j. úsilí o návrat z města těch lidí,
kteří opustili venkov, a sice umožněním vybudování
samostatné existence v zemědělství.
Toto hnutí se liší od podobných anglických pod
niků zásadně tím, že nevychází z předpokladu, že
by selský statek měl něco „vynášet“, to Jest, aby
spoléhal hlavně na prodej svých spotřebních vý
robků, aby to, co potřebuje, opatřoval si směnou,
vyděláváním peněz. Jen tímto „obchodním“ na
zíráním na zemědělskou činnost jako na nějaký
„průmysl“ se dává vysvětliti, proč tak mnoho po
kusů o reagrarisaci selhalo. Anglické katolické hnutí,
jak se zdá, se udržuje právě proto, že nepodlehlo
tomuto klamu. Býti sedlákem není průmysl. Je to
umění žiti na hroudě, využitkovávati zemi přede
vším a v prvé řadě pro spotřebu vlastní ro
diny a až v druhé řadě pro trh. Všem předešlým
reagrarisačním hnutím v Anglii byla právě vyslo
vena s různých stran nedůvěra, že jsou to „utopistic
ké ideály, které jsou sice pěkné, ale neuskutečni
telné v praxi“, abychom užili slov papežových, že
„zemědělství nevynáší“, že anglický sedlák nemůže
konkurovati se zámořským sedlákem atd. Teprve
katolické hnutí právě tím, že opustilo tento falešný
předpoklad, který se dívá na sedlačení jako na vý
nosný průmysl a ne jako na existenční zabezpečení
rodiny, může se chlubiti tím, že se nejenom udržuje,
nýbrž i rozšiřuje.
Jakými metodami chce anglické reagrarisační hnutí uskutečniti tyto cíle, z nichž prvním
jest zabezpečení rodiny, úplně v duchu papežských
encyklik?
1. Hnutí organisací pro reagrarisaci ^Anglie (Catholic Land Associations) nevytklo si za cíl pomoci
zpět na venkov jednotlivcům, nýbrž spíše chce
vytvořiti katolické obce na venkově. Jednotkou
rekolonisace má býti skupina rodin, tak velká, aby
mohla vydržovati kněze a školu. Nepřihlížeje k du
chovním výhodám osidlovací akce, přispívá tento
způsob k uskutečnění opravdového venkovského ži
vota. Jednotlivec, anebo jednotlivá rodina těžce by
si zajistila nejnutnější výrobky z vlastního pozemku.
I stupeň určitého pohodlí by byl silně obmezen.
Taková dřina „á la Crusoe“ by se nemohla žádati
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ani od nejheroičtějších duší. Bůh stvořil člověka
k tomu, aby žil ve společnosti, a pravidlem společ
nosti jest vzájemná pomoc. Ovšem podobná spolu
práce jest možná jen tehdy, je-li správný duch, který
oživuje tuto společnost, a hlavně služba Bohu, ne
služba mamonu.
2. Sjezd anglických reagrarisačních organisací
Velké Britanie, který se konal v srpnu 1931 ve
Oscott College, nechtěl prováděti zemědělskou osidiovací akci na široké průmyslové základně,
a vsunul do stanov doložku, že „soběstačný ro
dinný statek“ (Family Subsistance Farm) je
normálním typem. Tato doložka ovšem jen dopl
ňuje výše uvedený první bod o vzájemné pomoci a
vytvoření katolických obcí. Podle tohoto typu každá
rodina má zaříditi a provésti sklizeň na vlastním
pozemku hlavně se zřetelem k vlastním potřebám
a ne se zřetelem na trh. (V praxi samozřejmě může
býti přebytek výrobků — který by se vytvořil už
s hlediska předvídavosti a opatrnosti.) Takto se za
jišťuje, pokud možno, osvobození od závislosti na
systému směny, nad kterým sedlák nemá kontrolu
a o jehož podmínkách není s to utvořiti si úsudek.
Také speciální obory, jako včelařství, drůbežnictví
atd., mají sloužiti ke krytí vlastních potřeb obce.
Dnes je nebezpečí právě v.tom, že malý sedlák jest
příliš závislý na městě a že se přetvoří na ryze měst
ského dělníka, který jest usazen na venkově a zá
vislý na městě, což převrací přirozený řád věcí.
3. Hnutí se chce dále postarati o školenou pří
pravu kolonisátorů. Proto zřizuje statky, na kterých
mladí muži se učí, nejen aby nabyli nutné tech
niky, ale také aby se naučili opravdovým podmín
kám venkovského života; z těchto statků, jaksi „ma
teřských domů“ — podobně jako u náboženských
řádů — jsou vysíláni na uvolněné a získané statky,
aby tam tvořili tuto katolickou obec. Takových „ma
teřských domů“ jest už více, nejstarší jsou dva,
v Symingtonu, prov. Lanarkshire, kde dp. John
McQuillan SDD. utvořil první kolonii s podporou
skotské organisace, která jest vůbec průkopnicí ce
lého anglického hnutí. Tam 20 až 30-letí mladí
muži, vybraní hlavně z chudých vrstev průmyslo
vého města Glasgow ve Skotsku, denně pracují
o sebevzdělání, aby se mohli státi samostatnými
zemědělci. Zvláště zajímavé je, že tito mladí lidé
vykonávají veškeru práci rukama. Druhý mateř
ský dům je v Chartridge u Chesham v jižní Anglii,
který dovedl uplatniti pro reagrarisaci Anglie zásady
místní soběstačnosti a vyloučiti hlavně všechny
prostředníky a meziobchod vpbec. Jak se zdá, po
vedlo se znovu vzkřísit podle těchto zásad mnoho
zemědělských statků, které kdysi zanikly městskou
masovou produkcí a obchodními methodami.
4. Další zajímavá zásada hnutí spočívá v organisované samostatnosti jednotlivých skupin. Existují nej
různější „Catholic land Associations“. Především
se to musí připsati historickému vývoji tohoto hnutí,
poněvadž všechny tyto associace vznikly nezávisle,
byť i současně v různých anglických střediscích,
hlavně v Londýně a Birminghamu. K tomu přistou
pilo přesvědčení a zkušenost, že vzhledem k různým
podmínkám v jižní, ve střední Anglii a ve Skotsku
.jest nutno zachovati tuto decentralisaci, která jest
však zase spojena účelnou koordinací ve Stálém vý
boru (Standing Joint Committee), ve kterém zase
dají předsedové a tajemníci všech jednotlivých or

ganisací. Mimo to jednotlivé organisace pracují
v územích odpovídajících církevním diecésím a
provinciím. Jen tam, kde církevní hranice naprosto
neodpovídají přirozeným hranicím, hlavně s hle
diska osidlovací akce, jsou řídké výjimky. — —
Tyto informace nás zajímají tím více, že i u nás
se chystá reagrarisační akce, která ovšem vychází
z jiných hledisek, asi podobných všem těm,
které v Anglii ztrozkotaly. Už podle dneš
ních návrhů, hlavně ve spojení se zřízením Selské
banky, jest vidět, že celá akce míří spíše k posílení
velkostatku. Podle min. rady Pavla majitelé zbyt
kových statků by měli dáti 80.000 lia a celkovou
plochu, která by se dala opatřiti, odhaduje Zeměděl
ská akademie na 500.000 až 700.000 ha. Je to
hodně mnoho, uvážíme-li, že pozemková reforma
rozdělila v drobném přídělu jen 600.000 ha. Selská
banka má provésti tento plán. Kdyby jen polovina
těchto rozloh byla věnována osidlovací akci ve
smyslu anglického katolického reagrarisačního hnutí,
kolik dobrodiní by z toho vzniklo pro celý náš ná
rod! Kdybychom zde měli tak silné katolické reagra
risační hnutí jako v Anglii, naskytla by se nám
krásná příležitost uskutečnili opravdu apoštolátní
a misionářské dílo vytvoření katolických osad na
venkově, kterých dnes čím dále tím více ubývá, a
současně bychom po sociální stránce mohli poskytnouti největší dobrodiní četným mladým mužům,
kteří chtějí pracovati, ale nemohou najiti sebe
skromnější práce. Ovšemže u nás schází nutné uvě
domení nejen širokých, ale i vyšších katolických
vrstev, aby se mohla začíti tak velkorysá akce, jako
jest anglické reagrarisační hnutí, které by se i u
nás povedlo, kdyby vycházelo ze stejných předpo
kladů, že totiž malý selský statek v prvé řadě má
mysliti na soběstačnost a ne na tržní směnu.
—w—

Z katolického sociálního hnutí.
Svaiz katolické mládeže ve Francii založil podle
své výroční zprávy v minulém roce 86 nových sku
pin mladých dělníků, 196 skupin mládeže ven
kovské a 57 skupin akademiů.
Mladí dělníci si vydávají svůj hlavní časopis „La
jeunesse ouvrière“ v 90.000 výtiscích, časopis ven
kovské mládeže „La jeunesse agricole“ má 23.000
výlisků. Nový podnik je spolek katolických mladých
námořníků, který má ústředí v Paříži a dělí se ve
2 odvětví: pro rybáře a pro příslušníky loďstva
obchodnického.
Křižáckou výpravu pro čistý tisk podniká kato
lická mládež ve Spojených státech amerických.;
správně vystihla, že znemravnělost je největší škůd
ce zdravého společenského řádu a znemožňuje tak
nutnou sociální obnovu světa. Mladší bojovníci (od
10—18 let) se zavazují, že nejen sami nebudou čisti
knih s nemravným obsahem, nýbrž s heslem „Pryč
s tiskem nemravným!“ budou neústupně bojovali
proti tomuto duševnímu moru.
Americký katolický farář Coughlin, který se stal
světoznámým svými radiovými promluvami o hos
podářské krisi, bude prý vydávali zvláštní svůj tý
deník, v němž by lid seznamoval s věcmi, které,
se mu zatajují. — Snad bychom se potom přesvěd
čili, zda-li je skutečně odpůrcem Rooseveltovým,
jak některé noviny píší. Pravděpodobněji chce Roo
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sevelta příměti k ještě rozhodnějšímu boji proti
nenapravitelnému mamonářství.
15.000 mladých pracovníků. Nejvíce katolického
studentstva má asi americké město Chicago (r. 1933
3,600.000 obyvatel). Mají tam dvě katolické univer
sity (Loyola a De Paul) a k tomu spoustu jiných
katolických vyšších škol. Horlivému apoštolu mlá
deže P. Reinerovi se podařilo sdružit 15.000 stu
dentů a studentek k pracím, jak je koná „Kato
lická Akce“ pro tisk, literaturu, misie, ohroženou
mládež a zvláště také pro studium a šíření kato
lické nauky o sociálních otázkách. Třikrát ročně
se konají pro zástupce všech škol velké konference,
které stanoví pracovní program pro nej bližší dobu.
Sdružení už se může pochlubiti pěknými úspěchy
své práce, nejvíc v apoštolátě tisku.

O poměru Církve ke státu jasně promluvil bos
tonský arcibiskup kardinál O’Connell v pastýřském
listě. Varuje věřící lid bludů a agitací komunistic
kých, zvláště též proto, poněvadž ohrožují ústavu
americkou, jež byla vždy demokratickou a
dopřávala katolické Církvi tolik svobody, že se
mohla utěšeně rozvíjeti. To sice ještě neznamená,
že by se Církev s určitou politickou stranou zto
tožňovala a jen jeden způsob státní ústavy uzná
vala; naopak, jako v monarchii tak i v republice,
nebo v jakémkoliv jiném státu, může žiti a svá
práva uplatňovati. Jen komunisté zásadně Církve
neuznávají a nesmiřitelně proti ní bojují, z čehož
plyne samozřejmě pro katolíky povinnost, býti na
stráži zejména v nynější krisi, které nesvědomiití
agitátoři zneužívají k uskutečnění svých podvrat
ných plánu. — Slova bostonského arcibiskupa ne
jsou nějakou novou naukou. Církev nikdy neučila,
že by jen jedna forma ústavy byla oprávněna;
v novější době zvláště Lev XIII. to zdůrazňoval,
theoreticky i prakticky. Poněvadž u nás i dnes ještě
hodně často je slyšeti právě opačné tvrzení, uvá
díme zde několik rozhodujících slov Lva XIII.
z důležité jeho encykliky „Diuturnum“ (29. června
1881) o původu státní moci: Je-li podle katolické
nauky státní moc původu božského, není tim nic
řečeno o té které určité formě státní moci.“ Ne
boť není nijaké příčiny, proč by Církev neuznala
státní moc, ať je soustředěna v rukou jednoho pa
novníka, nebo ve sboru několika vládnoucích —
pokud jen se vládne spravedlivě a jen k zabez
pečení všeobecného blaha. Proto — předpoklákládaje vždy spravedlnost — nikdo nesmí bránili
národům v tom, aby si zřídili takový stát, který
nejlépe odpovídá jejich povaze nebo i starodáv
ným zařízením a zvykům předků.“

Vnitřní kolonisace nebo vystěhování? O této otáz
ce mnoho se píše ve švýcarském tisku. Výsle
dek diskusí je: Oběma směry bude třeba si poináhati — avšak než pošleme naše lidi do ciziny,
budeme se všemožně pokoušeti, abychom jim přece
zabezpečili domov ve vlasti. K tomu účelu si zřídili
loni společnost „Terra Nova“ (nová země), která
vědeckým i praktickým způsobem připravuje vnitřní
kolonisaci. Už prohlásila, že bude místa pro 10.000
nových rolnických rodin (pro švýcarské poměry je
to značný počet). Je to nejen taková půda, která
ještě potřebuje odvodnění a jiných meliorací, ale
„Terra Nova“ už nabyla pozemků tak výnosných,
že t hektar stačí i pro 2 domácnosti. Praktické
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školy pomáhají kolonistům, většinou bývalým dělní
kům, seznámiti se s novým životem. Heslem těchto
snah je: Ven z měst, zpět k přírodě, k vlastní
hroudě!

„Ne samým chlebem živ je člověk.“

Vynikající spisovatel Jiří Rendl vypravuje o svém
bloudění a návratu na cestu pravdy:
Dlouho jsem byl bez Boha, bez Krista. Starost
o všední chléb zabíjela ducha myslícího, celý den
byl vyplněn námahou, trarppotami, mrzutostí; jen
svatvečer umožnil, že se v duši cosi zajiskřilo, ja
kási touha — ale ta touha sama nevěděla, kam se
nesla a co chtěla. Pronikavá bolest hlodala mé
srdce. K čemu vše tohle, k čemu život? Není vtom
žádného smyslu, starati se jen o žaludek!
Byl-li bych tehdy, když jsem pracoval v cizině,
měl milovaného člověka, snad milovanou ženu, bylo
by mělo jakýsi rozumný účel spořit a trpět a býl
bych snad nabyl klidu. Péče o ženu a děti by mi
byla odpověděla na mé otázky: Pracuješ, aby mohli
žiti. Skutečně však jsem měl na otázku, nač ty
svízele, jen zoufalou odpověď: nestojí za to žiti,
není v tom smyslu! — Pokuste se, opakovati si to
celý měsíc, vyznávejte si statečně, že váš život je
nerozum: smrtelná zoufalost vás ovládne!
Tak tedy ve mně ochabovala, s počátku nevědom
ky, chuť na život; bylo mi to jedno, žiti nebo už za
hodinu zemříti. Pracoval jsem dále motykou, ráno
jsem začínal, večer jsem končil, a tak, celý týden
a v sobotu jsem si vyzvedl mzdu. V neděli jsem
spal, anebo jsem se někde v lese skrčil, někdy
jsem šel do kina, nebo do hospody — bylo mi to
vše jedno. A tak to mělo zůstati po celý život!
Nemoha se z takového života radovati, čekal jsem
na osvobození z něho. Když jsem si to rozmyslil
po stránce sociální — čím jsem byl? Byl jsem
člověkem, který vynakládal svou poslední sílu a
sice každý den, pro člověka, kterého jsem neznal,
který jen jednou za týden k nám přicházel, aby
•si na nás vyjel a ty z nás vyhodil, které při tom
přistihl, jak se opřeli o lopatu, aby si na okamžik
oddechli. Cím jsem byl? Proletářem, který se lo
potil jen za tím účelem, aby si svůj bědný malič
ký život udržel! Stojí za to, takto žiti? Nikoliv.
A díval-li jsem se na sebe jako člověk — čím
jsem byl? Ne-li jakýmsi podivínem? To jež proto, že
jsem se vůbec zajímal o smysl života. Nemohl
jsem, když se jiní smáli, s nimi se smáti, nemohl
jsem, když se rvali, s nimi se tahati; ani mně již
nenapadlo uplatňovati své názory; dospělť jsem
k nejpovážlivější zásadě: že totiž každý má prav
du, že každý posuzuje a mluví ze svého stanoviska
vždy správně.
Kde by byla tato zoufalost skončila? Snad v blá
zinci, — kdyby na mne nebyl Bůh namířil šípem
své lásky.
Tehdy, když se to stalo, jednoho nedělního od
poledne, ještě jsem tomu neporozuměl hned. Ba
styděl jsem se ze své slabosti, že jsem se dal svésti
zvuky varhan, vystoupil po stupních před koste
lem a vklouzl dovnitř. Ještě si vzpomínám, že jsem
se před dveřmi poohlédl, zda nejde některý z mých
kamarádů, který by mne mohl uzříti. Zdáloť se
mi to směšné, že jdu do kostela, a věděl jsem, že
zítra se mi budou posmívati a dokonce mne pra-
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nýřovati — jako zrádce zájmu dělnických. Proto
jsem si počínal tak nesměle a bázlivě.
Ale zároveň jsem přeoe v těchto okamžicích po
dlouhé době opět zaujal stanovisko k Bohu —
ovšem jen stanovisko planoucího odporu proti Ně
mu. Po dlouhá léta jsem na Boha vůbec ani ne
vzpomněl, teď však jsem si Ho přec aspoň zpřítomnil, byť jen v zlostném hněvu. Moje srdce se vzpí
ralo lásce a volalo na Něho: nejsi zde, není stopy
po dobrotivosti a spravedlnosti, není lásky a milo
srdenství!
Tak jsem vstupoval do chrámu, v němž obec
věřících na kolenou čekala na požehnání. Kněz
v rochetě stál u oltáře a bral ze svatostánku zář
nou monstranci. Věřící zpívali: Poklekni na ko
lena. A tu najednou jsem se rozehřál — jako kdysi
v zbožném dětském věku. Bylo’ mi jako vyhnanci,
přiblíživšímu se po podivných oklikách opět k do
movu. Ale skutečně byl ten domov přece ještě da
leko, a nevěděl jsem, kudy jiti, abych se k němu
dostal.
Když kněz žehnal Nebeským chlebem, poklekl
jsem i já, začal jsem Boha, jemuž jsem se odci
zil, prošiti o slitování. Prosil jsem upřímně a ne
žádal jsem nic jiného, než aby to prázdné srdce
zachytilo paprsek lásky. Bil jsem se v prsa, jako
bych tloukl na zavřenou bránu, aby se otevřela.
Toužil jsem nalézti a míti opět srdce dětské, srdce
měkké, dobré, ne zavilé a ne zatvrzelé. A tu mi
bylo, jako by někdo ke mně mluvil slova dobrá
a mne ujišťoval, že mne miluje a o mne se stará
*
Lítost a touha mne ovládly a nevěděl jsem, co se
se mnou děje. Už jsem nebyl v tomto světě, ojetí
jsem se v jiném ovzduší.
Byl jsem dosud úhor — teď jej rozrýval požehna
ný pluh; role, jež v ledovém chladu tohoto světa
nemohla vydávati úrody; člověk, který už nežil,
v němž však nový život začal klíčiti.
Hlavní událostí tohoto nedělního odpoledne však
bylo, že jsem se společně s věřícími modlil vyznání
víry a sice pozorně, s kritickým zrakem, ale zároveň
se srdcem ochotným. I nepostřehl jsem v tom vy
znání ani jedné věty, jež by se byla protivila mému
srdci a mému rozumu. Když jsem potom za zvuků
varhan s věřícími opouštěl chrám, tázal jsem se
váhavě, co by to vše znamenalo. Znamenalo to, že
jsem byl katolíkem, že jsem vzal na sebe povin
nosti, že můj život se změní, že nabyl smyslu.
A hned druhého dne, při práci, druhá důležitá
duševní událost: Uvažoval jsem o povinnostech
člověka k Pánu Bohu, Poznal jsem, že teprve
z uznání avykonávání těchto povinností
k Bohu plyne pravý řád mezi lidmi, ply
nou práva lidí vzájemná; poznal jsem, že Bůh člo
věku dává více práva nežli lidé si jich navzájem
dopřávají nebo nějaká lidská theorie jim zaručuje.
Krásné potvrzení požadavku sociální encykliky
(č. 136): Podřiď statky a jednání řádu Bohem sta
novenému.
30 let Sociální Unie katolických inženýrů ve Francii.
Koncem února se konal v Paříži obvyklý kaž
doroční „Den Sociální Unie katolických inženýrů
ve Francii“. Letošní účast byla zvlášť veliká, jelikož
bylo oslavováno 30-leté (!!) trvání této Unie. Po
mši svaté zahájil jednání předseda sdružení p. inž.

Liouville a pak měl hlavní referát p. Pairault, který
ne bez chlouby mohl poukázati na to, že dnes, při
3oletém jubileu Unie čítá už 9000 členů zapsaných
v 53 odbočkách proti začátečním 800. Činnost Unie
se vyvíjí na sociálním, profesionelním a hospodář
ském poli. Na sociálním poli hledí Unie zdokonaliti
sociální smýšlení členů a každou realisaci této ve
liké organisace dáti do služeb katolické sociální
nauky. Na odborném poli se stará o legislativní
opatření zajímající stav inženýrů a na hospodářském
poli studuje ve zvláštním časopise spletité a životní
problémy dnešní doby, hlavně v poměru techniky
k světové hospodářské krisi. Unie rozvíjí široce
založenou akci na korporativní obranu Unie, která
se zakládá hlavně na pokroku myšlenek míru a so
ciální spravedlnosti. Ke konci promluvil vévoda de
Broglie z Francouzské Akademie věd, který blaho
přál Unii k velkým výsledkům dosavadní činnosti.
—w—

Studijní kursy Katolické Akce v Praze.

Stále intensivnější jest potřeba čeliti ideové vý
chově studentstva, prováděné soustavně tiskem,
přednáškami a osobním vlivem se strany extrém
ních směrů, důkladným studiem katolických nauk,
jež jsou povětšině všem studentům — i tradičně
katolickým —-, terra ignota. Jest jisto, že nábožen
ské vzdělání, které i v nejlepším případě stačí snad
pro věkový rozsah střední školy, nestačí ani jen
nedokonale pro myšlenkový rozsah a nával ideí
studujícího vysokých škol, a že nemá-li sám dosti
vůle ku poznání své víry na úrovni, jaké jest mu
potřebí, aby paralysoval všechny přijaté vlivy, buď
ji ztratí, nebo ji nechá fakticky stranou jako ote
vřenou otázku. Proto se rodí s oživením nábožen
ského života i stálé snahy, po doplnění nábožen
ského života i stálé snahy po doplnění náboženské
ho vědění různými podniky. — V Praze se spojily
tři složky Katolické Akce ku provedení solidního
podkladu náboženského v podobě doplňovacích
kursů studijních. Především jako vedoucí či
nitel ujala se této snahy Česká Liga Akademická,
jíž jest jak pojmově tak i prakticky podobná prá
ce nejbližší. V letním pololetí r. 1936 zahájeny,
byly soustavné kursy, sledující dvojí hledisko: po
předně se koná kurs náboženský, mající po
ložití rozumové i mravní základy, ke katolickému
přesvědčení a životu. („Katolická mystéria ve své
podstatě a souvislosti“, P. Dr. Jan Ev. Urban
OFM). Vedle toho jest řada kursů specielních,
jichž vedoucí myšlenkou pro budoucnost jest do
plnění jednotlivých studijních oborů s hlediska ka
tolického. Zatím jest to tato soustava přednášek:
„České dějiny náboženské“ a ,,Dějiny středověké
filosofie se stálým ohledem na vývoj českého myš
lení“, jež oboje čte prof. Ph. a Th. Dr. Jan Vy
skočil OFM, — „Základy katol. sociologie“ před
náší prof. Dr. Fr. Kruš S. J., — „O ontologii fy
siky“ přednáší prof. Dr. A. Pavelka, a konečně
pro právníky má kurs „O papežské kurii“ Dr. AI.
Fuchs. — Přednášky jsou po dvou hodinách čtrná
ctidenně, mimo vysokoškolské prázdniny. Jest pro
ně značným nákladem upravena moderně a účelně
nová učební síň se sekretariátem v budově na Jungmannově nám. č. 20 uvnitř Prahy. Přijímají se
všichni absolventi středních škol jako posluchači
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řádní, jiní podle posudku docenta jako mimořádní.
Tato činnost C. Ligy Ak. jest skutečně jádrem
činnosti Katolické Akce a muže, bude-li student
stvem řádně přijata, zašiti mnoho dobra v mladých
duších.
Před zavedením euthanasie v Anglii?
13. února 1936 přišla z Anglie zpráva, že anglic
ký parlament na popud nějaké ,,Společnosti pro
uzákonění dobrovolné euthanasie“ a za podpory
Britského lékařského sdružení připravuje zákon,
kterým by se uznávala dobrovolná euthanasie, t. j.
dobrovolná smrt. Celá akce je vedena Lordem Moynihan-em a prý doporučována po morální stránce
profesorem anglikánského (nekatolického) bohosloví
v Cambridge-Creed-em. Podle tohoto zákona kaž
dá osoba starší 21 let a trpící nevyléčitelnou, bolest
nou a smrtelnou chorobou, má právo na smrt podle
své vůle. Nemocný musí podepsati úředně kolko
vaný protokol, a jeho podpis musí býti legalisován
dvěma svědky, z nichž aspoň jeden má býti práv
níkem a druhý duchovním anebo lékařem. Dva
lékaři mají pak potvrditi, že nemocný má nevylé
čitelnou, bolestnou a smrtelnou nemoc. Zvláštní lé
kař, určený pro provedení euthanasie, má za úkol
prozkoumati žádost a po vyšetření okolností ji přijmouti anebo odmítnouti. V posledním případě jest
možné odvolání. V každém případě tento lékař nemůže
provésti euthanasii bez zvláštního povolení ministra
veřejného zdravotnictví. — Zákon má býti odhlaso
ván v Dolní sněmovně. To by znamenalo první prů
lom do právnického i ethického řádu, podle kterého
každé usmrcení, i se souhlasem dotyčné osoby, jest
trestné. Jest však naděje, že Anglie, tato slavná
země ,,humanity“, přece nedojde k tak smutným
věcem, které jsou přece jen jasným náznakem
dnešní degenerace. Už se hlásí odpor ze všech zemí,
organisovaný na popud francouzské katolické lékař
ské společnosti Sv. Lukáše a Sv. Kosmy a Damiána,
která se obrátila otevřeným oběžníkem na všechny
národní asociace katolických lékařů všech zemí,
aby spojili všechna úsilí proti uskutečnění tohoto
zákona v Anglii, který není jen hrubým vědeckým
omylem, ale také mravním poblouděním. Už se
ozývají vážné hlasy i nekatolických lékařů. Pro nás
katolíky, kterým záleží v prvé řadě na duši lidské,
samozřejmě není naprosto přijatelné předčasné ukon
čení života i sebe zoufalejšího nemocného. Ale i
po technické, lékařské stránce není možno s tím
souhlasiti. poněvadž ani pro možnost smrti ani pro
oceňování stupně bolesti není absolutně jistých
předpokladů. Uvádíme zde jen jednu ukázku z krás
né knihy P. Voivenel-a „Le medecin devant la
douleur et devant la mort“ (Lékař před bolestí a
před smrti): „Nepokládám nemocného za ztrace
ného, dokud nemá vnitřnosti zelené (od rozkladu);
s tímto svým zatvrzelým názorem mohu říci, že jsem
zachránil nemocné, kteří jinak by byli jistě ze
mřeli.“ Dále píše: „Vzkázal jsem své ženě: až
budu na okraji smrti a kolega, který mne ošetřuje,
ti řekne, že tě opustím v 18.30 hod., vybídni ho,
aby mi prodloužil pokud možno život do 19. hod.;
možná, že v 18.45 hod. znovu ožiji, vzdor vědec
kému „zákonu“. — Také o bolesti nelze říci, že
ve stejném případě, za stejných předpokladů i u
stejného člověka, musí býti stejná. A co máme
pak říci o duševní bolesti, která často jest ukrutnější
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než největší fysická bolest? Kam bychom takto
spěli? A ostatně kolikrát se stalo, že beznadějně ne
mocné osoby, nad kterými nejrůznější lékaři lá
mali už hůl, se ozdravily a žily ještě několik let
k radosti rodiny i společnosti a k dobru lidstva? A
konec konců podstatou lékařovy činnosti jest: 1.
vrátit nemocnému zdraví, 2. ochrániti zdravého před
nemocí a konečně 3. ulevit mu v utrpení, jak krásně
napsal primář Dr. Jelínek v orgánu Mladé generace
čsl. lékařů. Hříchy, které hlásíme z hospodářské
ho oboru, jako úmyslné ničení potravin, se chtějí
šířit i na lidský život, se kterým se chce zacházeti
podobně jako s nemocnými zvířaty, která sedláci
usmrcují puškou a která pečlivé zoofilské společnosti
uspávají k smrti ve výparech etheru. Tato pseudohumanita jest nejvýmluvnějším příznakem zvráce
nosti dnešní morálky. Jediným východiskem a je
dinou záchranou jest návrat k přirozenému právu,
návrat, který dnes ve všech oborech neochvějně
hlásá jen katolická Církev ústy papežů, zvláště v so
ciálních encyklikách.
—w—

RECENSE
„život“, časopis pro veřejné otázky současnosti, nábo
ženství, kulturu a politiku. (Vydává spolek „Život", Praha II.
Spálená ul. 15.)
Z posledního bohatého čísla „Života“ chtěli bychom vyzdvihnouti zvláště článek Dr. J. Svítila-Kámíka o polském příteli,
který píše do Prahy; jde o článek publicisty Adolfa Nowaczynski-ho, otištěný ve varšavském „Dziennik Narodowy“.
Stojí za to, zde uvésti jednu výtku, kterou dělá tento čechofil našemu tisku: „Nowaczynski tu především vytýká vlád
nímu tisku, do něhož zahrnuje České Slovo, Právo lidu,
Lidové noviny, Pražské noviny, a Prager Presse, že v kři
klavé snaze vyzvednouti do ideálních výšin všecko, co sc
děje v říši sovětů, chutě křivdí Polsku soustavným přetřá
sáním, zdůrazňováním a vyhledáváním polských slabin, ať
už skutečných nebo domnělých. Naproti tomu vytčené listy
v minulém roce objevily v říši sovětů pozemský ráj. Ve
řejné mínění české je zmíněným tiskem denně častováno
rekordy a vymoženostmi rudých faraónů, obrovitostí turbin,
délkou průplavů, všemožnou motorisací, nebetyčnými mra
kodrapy a mnoha jinými zázraky Potěmkinových vesnic.
Před rokem skupina levicových novinářů za vládní patronancc
navštívila sovětský stát, aby tam položila věnec „Velkému
Leninovi“, přijala od Ruska nejvyšší požehnání a prohlédla,
co se smí prohlížeti. Od té doby se sypou na Československo
hojné zprávy o šťastné zemi, oplývající mlékem a strdím . .
Dále obsahuje číslo informativní článek Dra Krlína o Špa
nělsku, o Významu katolicismu na Balkáně, Výchově v ně
meckých táborech, o Bl. panně Anežce Přemyslovně z pera
B. Benetky, článek Jaký bude hospodářský řád budoucnosti
podle knihy Angličana „Our Ow Times“ od St. King-Halla
o stavu populace a populační otázky v Československu
od dra M. Weiricha a různé zajímavé rubriky.

*
„Studium“ — Rivista mensile di vita e cultura profes
sionale, Roma, Largo Cavalleggeri, 33.

Je to časopis, který vyšel z kruhů universitní katolické
mládeže v Římě, zabývá se odbornými články, zvláště
sociálními problémy. Tak na př. lednové číslo přináší tyto
zajímavé články: A. Quintavalle: Směry sociálního hospo
dářství. Problémy sovětského Ruska. V rubrice věnované
hospodářským otázkám je delší redakční článek: ..Poďnikatelé v korporativním režimu".
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RÉSUMÉ.
Nous publierons régulièrement le résumé français
de tous les articles dans chaque numéro. Voici les
principaux articles du premier numéro.
Dr. F. K ru s S. J.: Les Principes.
Le jésuite pragois, bien connu surtout par son
activité dans les questions sociales, présente une in
troduction de son explication de l’encyklique ,,Quadragesimo anno“. Il parle de son origine et de son
rapport à l’encyclique „Rerum novarum“.
Dr. F. K rus, S. J.: Notre devise: La justice so
ciale et la charité.
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i. La justice.
De nos jours, on a accoutumé d’expliquer la crise
mondiale comme une évolution inexorable, une loi
naturelle inévitable qui s’échappe à toute sagesse
humaine. Mais cette excuse, en se débarrassant de
toute responsabilité, est insuffisante. Il faut se rendre
compte de la responsabilité surtout en ce qui con
cerne notre patrie et — on doit l’avouer — on est
heureux d’y trouver un sage effort de la suffisance.
En ce sens, c’est surtout notre industrie où il faudra
changer d’orientation; aujourd'hui, la tendance de la
suffisance se faisant sentir dans tous les pays, le
débit est devenu difficile. Un autre postulat impor
tant cle la justice sociale c’est la réforme du systè
me financier. C’est l’argent qui prédomine toute
l’économie. Voilà l’auteur qui demande: ,,Exécutons
le monstre, coupable d’une des plus graves catastro
phes du monde!“
La demande de la justice sociale compte surtout
vu les acquisitions de la technique moderne.
On peut signaler l’état social de nos jours comme
,,la misère aux temps de l’abondance.“
D’un côté, il y a des pays on l’on meurt de faim,
de l’autre côté, il y en a d’autres on l’on jette des mil
lions de tonnes de marchandise dans la mer ou aux
flammes. Voilà, l’état malsain qui réclame une ré
forme.

Dr. Marko Weirich: A propos de la question
d’eugénique. La stérilisation empêche-t-elle la contresélection?
,
L’auteui' traite les buts de l’eugénisme en général
et son action en Tchécoslovaquie. Il décrit les mo
yens négatifs et positifs avec lesquels l’eugénisme
veut empêcher la génération différencielle ou la
contresélection suivant laquelle les groupes d’habi
tants supérieurs le cèdent, dans la génération, aux
inférieurs.
Au point de vue catholique l’auteur accepte tous
les moyens plausibles concernant l’ennoblissement
de l’humanité (l’hygiène sociale, la politique de sa
laire, la consultation de mariage etc) la stérilisation
exceptée. Il a recours avant tout à l’encyklique „Casti
connubii“ de Pie XI. Il recourt, au point de vue
biologique, à l’opposition des nombreuses capaci
tés médicales contre l’avantage de la stérilisation
(voir l’article du prof. Foa ,,La sterilizzazione coattiva dal punto di vista etico e eugenetico“ dans
le journal „La Rassegna clinico-scientifica“ du 15
décembre 1935). Enfin l’auteur pose la question si,
en effet, la stérilisation peut empêcher la contresélection. D’après l’auteur la stérilisation spontanée
ou forcée, aboutirait, par des raisons psychiques et
surtout à cause de son exécution plus fine qu’un
avortement artificiel, à un abus (l’infection sponta
née, la corruption des médecins pour gagner le
certificat d’un hétérozygote. La stérilisation entraî
nerait sans doute un fléchissement des inférieurs
sans la progression croissante des supérieurs, ce qui,,
en définitive, veut dire une plus grande régression
sur la population et de là une contresélection plus
stricte qui est le caractère et peut être la conséquen
ce directe de chaque diminution de natalité. Alors
l’église catholique donne, une fois de plus, une
preuve de sa sagesse bimillénaire en défendant d’une
manière inflexible le recept absolu de l’ordre de
Dieu.
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S. S. G h e I f a n d : Au sortir de la crise.
L’économie sociale d’ajourd’hui est d’un caracterè cyclique, présentant tour à tour une période de
prospérité et une période de dépression, ce qui est
est propre à l’ordre capitaliste. L’auteur passe en
revue les tendances vers la conjoncture, en étudiant
surtout les opérations du marché libre. Mais, d’après
son avis, les tendances générales vers la suffisance
autant que les grands progrès techniques ont pour
l’effet une lourde progression pour les sans-travail
dont la plupart ne reprendra jamais sa besogne.
L’amélioration de la conjoncture va entraîner,
pendant notre progrès technique, une progression
de la rationalisation et de la mécanisation; c’est
le chômage qui en augmentera à son tour.
En voici quelques chiffres de statistique: En 1935,
en Angleterre et en Norvège, la production a pro
gressé. de 50/0 contre l’année 1929; tout de même
le chômage a augmenté de 80%. Dans "bien des
pays on peut constater la fin de la crise de pro
duction, mais, en même temps, c’est la progression
du chômage qui se fait sentir. C’est ce qu’on voit
en Angleterre en Norvège, en Danemark, où l’on
tâchait à guérir la crise à l’aide des opérations du
marché libre.
On aurait tort de chercher la cause de la crise
dans la surproduction, en effet, c’est la réduction
de produit ou, comme on dit, la surproduction rela
tive qui a fait apparaître la misère. Mais, pour en
trouver la source, il faut régler le système distri
butif bien erroné: pour remédier à son erreur quan
titative il faut diviser, d’une manière suffisante et
juste, la rente nationale; l’erreur qualitative du sy
stème c’est l’incapacité de servir à la distribution
d’un instrument convenable.
La société de nos jours a fait de l’argent le bien
le plus recherché. Tandisque tout au monde est
sujet à la loi du • vieillissement, l’argent tient'
ferme; ce qui amène le progrès primaire de défla
tion qui, à son tour, entraîne le changement de l’ar
gent et des créances en argent et la dévalorisation
des biens matériels et des services, c’est seulement
le système de l’argent émis à terme par séries qui
guérira de mal. Le temps doit mettre terme même
à l’argent.
Dr. V. Hájek: Du décret - loi du 25. VI. 1935,
c. 134 Sb. z. a n. concernant les provisions contre
la suspension d’entreprises des usines et le congé
diement collectif des employés.
Le décret - loi cité ci-dessus empêche la sus
pension des entreprises ou la restriction de pro
duction non motivées.
L’auteur démontre l’insuffisance de la sanction
du décret envers les réfractaires.
La suspension des entreprises se présente le plus
souvent comme la conséquence des contracts de
cartel. La forme la plus simple de se procurer
la raison de suspension, c’est la convention entre
le chef d’entreprise et sa banque qui, par formalité,
lui dénonce le crédit.
L’Etat y pourrait intervenir en introduisant les
sanction indirectes et surtout une loi obligatoire
suivant laquelle les entreprises seraient mises en
bail, soit à un autre entrepreneur, soit à une com
pagnie formée des employés de la dite entreprise.
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