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Ročník 1

Číslo 4

V Praze dne 1O. dubna 1936

Dr. F. Kruš S. J.:

Sociální encyklika »Quadragesimo anno«
se stručným výkladem.
(Pokračování.)

I. Jaká dobrodiní vzešla z encykliky
Lva XIII. »Rerum nov arům*.

simo anno připomíná, jakou pomoc Rerum Novarum
vynesla pro sociální obnovu snahám Církve, států,
dělníků.

Dík Bohu za toto dobrodiní.

A. Jaké podněty dala encyklika Rerum
novarum Církvi.

16. Začněme věcí, kterou jsme si určili pro prvý
oddíl. A tu vše nás vybízí k tomu, abychom po
dle napomenutí sv. Ambrože „Není větší povin
nosti, než býti vděčným“ neskonale dobrotivému
Bohu vzdali díky za nesmírná dobrodiní, kterých
se encylikou Lva XIII. dostalo Církvi a lidstvu.
Kdybychom chtěli tato dobrodiní třeba jen zběžně
Vypočítati, musili bychom vylíčiti téměř veškeré
dějiny těchto čtyřiceti let, pokud běží o sociální
život. Je však možno tato dobrodiní roztříditi hlav
ně ve tři skupiny podle trojího zdroje pomocných
prostředků, jak s nimi počítal náš předchůdce pro
provedení svého velikého díla budovatelského.

Ano, chtěl-li by někdo úplně vylíčiti účinky děl
nické encykliky Lva XIII., musil by do toho zahrnouti téměř všecky dějiny sociálních událostí a
bojů od roku 1891, kdy encyklika vyšla. Poněvadž
to není možné, omezuje se Pius XI. na stručný
přehled, a sice se při něm přidrží rozdělení děl
nické encykliky samé. Její hlavní části jsou:
1. Neblahé roztřídění lidstva v malou skupinu
bohatých a nesčetné množství zproletarisovaných
dělníků.
2. Neschopnost marxismu, zjednat nápravu, a bez
práví, jehož se sám dopouští právě i na dělnících
tím, že žádá zrušení soukromého vlastnictví.
3. Obnovu porušeného sociálního řádu provésti
jsou oprávněni i povinni!:
A. Církev Kristova.
B. Státní moc.
C. Dělníci sami.
Co těmto jednotlivým činitelům přísluší i co ne
jsou oprávněni podnikati, to je obsahem převážně
větší části encykliky Rerum novarum. A podle toho
rozvrhu teď Pius XI. v první Části své Quadrage-

Lev XIII. o sociálním uschopnění
Církve.
17. Předně Lev sám řekl velmi dobře, co je
možno očekávati od Církve: „Církev čerpá z evan
gelia nauky, jichž vnitřní silou mohou býti zápasy
buď rozhodnuty nebo jistě aspoň zmírněny a zba
veny vášnivé rozhořčenosti; Církev se snaží dále
nejen osvítiti rozum naukou, nýbrž i říditi život
a mravy jednotlivců svými přikázáními; zlepšuje
také postavení dělnictva mnohými velmi prospěš
nými zařízeními.“

Když to psal Lev XIII., svět ještě stál pod
dojmem velkého díla, jež anglický kardinál Manning vykonal ukončením velké stávky dělníků, která
ohrožovala Anglii velkou bouří.
1. Vzhledem k sociální nauce.

a) Papežové a biskupové propagovali
1'
sociální nauku R. n.
18. Církev nikterak nepřipustila, aby tyto pokla
dy zůstaly nepoužity v jejím lůně, nýbrž hojně
z nich čerpala pro žádoucí mír a tím pro obecné
blaho. Neboť Lev XIII. sám a jeho nástupcové
tuto sociální a hospodářskou nauku encykliky Re
rum novarum neustávali opět a opět hlásati a zdiůrazňovati hned živým slovem, hned listy, a ne
ustávali ji přizpůsoboval poměrům a potřebám ča
sovým, vždy dávajíce důkazy lásky a pastýřské
vytrvalosti, a to především ochranou chudých a
slabých. Stejně si počínali četní biskupové, kteří
touž nauku vytrvale a důmyslně vysvětlovali, ob
jasňovali ji svými výklady, přizpůsobovali ji po
měrům zemí podle směrnic a pokynů svaté Stolice.
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Zde Pius XI. uvádí některé z oněch papežských
projevů ve smyslu dělnické encykliky, totiž : Lev XIII.,
enc. Praeclara (k biskup, jubileu Lva XIII.) z 20.
VI. 1894; enc. Graves de Communi z 18. I. 1901.
Pius IX., Motu proprio De actione populari Chri
stiana z 8. XII. 1903. Benedikt XV. enc- Ad beatissimi z 1. XI. 1914. Pius XI. enc. Ubi arcano
z 23. XII. 1922; enc. Rite expiatis ze 30. IV. 1926.
Ale to není úplný seznam! P. Vermeersch T. J.
v knize „La Hiérarchie catholique et le problème
social depuis l’encyclique Rerum novarum“, na níž
i Pius XI. upozorňuje, uvádí 240 papežských
projevů k sociální otázce od roku 1891 do roku 1931.
Seznam biskupských pastýřských listů a na
řízení v sociálních věcech vyplňuje v této knize ně
kolik set stran, ačkoliv samozřejmě nemohlo být
všecko pojmenováno, co Církev po celé zemi pod
nikla k uplatnění křesťanských zásad v hospodář
ském a sociálním životě. Ale stačí nahlédnouti
do knihy Vermeerschovy, abychom se přesvědčili,
jak neoprávněné je tvrzení, že Církev se nezajímá
o spravedlivý sociální řád. Ještě bys mohl namítnouti: Encykliky, pastýřské listy — pěkná věc, ale
málo pomohou, nesetkají-li se s porozuměním ani
u katolíků a neuskutečňují-li se jejich sebe ideál
nější názory.
Netvrdíme, že by si všichni katolíci byli uvě
domili svou povinnost, ale papežové a biskupové
nemluvili a nepsali bez praktických úspěchů.
Pius XI. pokračuje:

b) Katolíci vybudovali na základě Re
rum novarum katolickou sociální vědu.
19. Není tedy divu, že pod vedením Církve čet
ní učení mužové, z řad kněžských i laických, hor
livě se dali do úlohy budovati sociální a hospodář
skou nauku přiměřeně potřebám našeho věku, jsou
ce vedeni především snahou, aby se z naprosto
nezměněných a nezměnitelných nauk církevních
účinněji těžilo pro odpomáhání novým potřebám.
20. A tak pod vedením encykliky Rerum nova
rum a v jejím světle byla vybudována opravdová
katolická sociální věda, která se den ze dne více
rozrůstá a jest obohacována neúnavnou přičinlivostí oněch výborných mužů, které jsme nazvali
„pomocníky Církve“. Ti netrpí, aby se katolická
nauka sociální skrývala jen v učeném ústraní, ný
brž jdou s ní ven na slunce a do prachu a do ži
vota, jak jsou toho jasným dokladem velmi pro
spěšné a hojně navštěvované sociální kursy, zřízené
při universitách, akademiích a seminářích; sociální
sjezdy (kursy) nebo-li sociální „týdny“ hodně často
již pořádané a vykazující radostné ovoce; studijní
kroužky sociální; konečně časové a zdravé spisy,
v nejrozmanitějších kruzích čtenářských a nejroz
manitějším způsobem rozšiřované.

„Sociální týdny“, o kterých se zde Pius XI.
zmiňuje, vyvinuly se v románských zemích, zvláště
ve Francii (Semaines sociales) k takové dokona
losti, že si zasloužily názvu „kočujících universit“.
U nás ještě podobného zařízení nemáme, ale naše
„Rozpravy“ chtějí živou „Sociální školu“ zřídit —
pomáhejte nám, potřebujeme toho nutně.
Pius XI. se zmiňuje i o „studijních kroužcích
sociálních“. To je pěkné uznání z nejvyššího místa
pro naši mládež, zvláště pro S. K. M. (Sdružení

48

katolické mládeže), které si už asi 55 takových
kroužků založilo. A výsledek? Kde se ještě před
3—4 roky nikdo nezajímal o sociální otázku, tam
se dnes často setkáváš s živým rozhovorem o vy
budování nového sociálního řádu podle nauky a
pokynů encykliky Quadragesimo anno. Tak tomu
má býti všude mezi katolíka, aby nebyli zaham
beni nekatolíky; neboť:
c) Sociální nauka R. 11. pronikla i za
hranice katolické Církve.
21. Požehnané účinky okružníku Lva XIII. nejsou
vtěsnány jen do těchto hranic. Neboť nauka podá
vaná v encyklice Rerum novarum ponenáhlu nepo
zorovaně prosákla i do kruhů těch, kdo nepatříce
ke katolické jednotě, neuznávají moci Církve. Tak
katolické sociální zásady se staly ponenáhlu spo
lečným majetkem všeho lidstva a je nám radostí,
že věčných pravd, které náš předchůdce blahé pa
měti tak důrazně prohlásil, se často dovolávají a
jich se zastávají nejenom v časopisech, a knihách1
i nekatolických, nýbrž také ve sněmovnách a soud
ních síních.

To vše je pravdivé do té míry, že nejednou
slyšíme: „Nevím, proč tolik svět velebí dělnickou
Encykliku Lva XIII. Vždyť to jsou samozřejmé
věci, které tam stojí.“ Ano, samozřejmé věci —
dnes; ale před dělnickou encyklikou bylo liberál
nímu světu „samozřejmé“, že proletarisace pracu
jícího lidu je nezměnitelným zákonem! Změnila-li
se mentalita lidstva tak dokonale, pak je to z velké
části zásluha dělnické encykliky. Její vliv byl ještě
větší:
'<
22. Ba když po strašlivé světové válce státníci
význačných států chtěli obnoviti mír na základě
úplné přestavby sociálních poměrů, tož mezi normy,
které měly upravovat! dělnickou práci podle poža
davků spravedlnosti a slušnosti, přijali četné zá
sady, které se tak obdivuhodně shodují se zásadami
a výzvami Lva XIII., že se zdá, jako by byly
z nich záměrně vyvozeny. Opravdu encyklika Re
rum novarum je dokumentem pamětihodným. O ní
možno užiti slov Isaiáše proroka (11, 12): „Vy
zdvihne znamení národům“.

Zde má asi Pius XI. na mysli úvod k 13. částí
(„Práce“) Versailleské smlouvy a základní zásady
„Mezinárodní organisace práce“, která se celkem
velice slušně chová k sociálním snahám Církve;dokazují to její výroční zprávy.
Ke konci tohoto odstavce Q. a. poukazuje Pius XI.
na povzbuzení a pomoc, již dělnická encyklika po
skytla Církvi také:
2. Vzhledem k praktické práci sociální.

Podle direktiv R. n. pracovalo se
o zlepšení postavení dělnictva.
23. Zatím co takto v rozsáhlé míře pronikaly mezi
lidi příkazy Lva XIII. — a při této propagaci
vědecké bádání kráčelo na prvém místě — při
stoupilo se k jejich praktickému použití. Především
s dobročinností, která se projevovala skutky, se
spojilo horlivé úsilí o povznesení té třídy obyvatel
stva, která při novějším rozmachu průmyslu se
rozrostla sice nesmírně, ale do té chvíle se ještě
nedostala na spravedlivý stupeň v lidském soužití,
a proto byla takřka zanedbána a v opovržení. My-
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slfme zde dělnictvo, o jehož povznesení hned začali
neúnavně pracovati pod vedením biskupů knězi svět
ští i řeholní, přes to, že byli již zahrnuti jinými
pracemi duchovní správy. To neslo pro duše děl
nické požehnané ovoce. Neboť tato vytrvalá práce,
konaná za účelem, aby se v dělnících vychovalo
křesťanské smýšlení, velmi napomáhala k tomu,
že si tito dělníci uvědomili svou pravou důstojnost
a že byli uschopněni, aby jasně znajíce práva i
povinnosti své třídy zákonnou cestou a s úspěchem
mohli kráčeti vpřed, ano stávati se i vůdci ostatních.
24. Dále získalo nělnictvo existenční prostředky
v míře hojnější a zabezpečenější. Neboť nejenom
že se začala tvořiti podle výzvy papežovy dobro
činná a charitativní zařízení, nýbrž mimo to všude
Vznikala nová a co den více vzkvétající sdružení,
ve kterých podle rad papežových a velmi často
pod vedením kněží svépomocnou činností navzájem
se podporovali dělníci, řemeslníci, rolníci, lidé růz
ných povolání, zaměstnaní za plat nebo za mzdu.

Všimněme si, jak velký úkol přidělují obě ency
kliky, Rerum novarum i Quadragesimo anno, práci
osvětové, lidovýchovné! Jak velká z toho plyne
úloha pro naši inteligenci! A jak nutná — vidí kaž
dý, kdo má trochu porozumění pro ideály výchovy
lidu a pro skutečnou duševní bídu našich dnů.
Všichni praví lidumilové potvrdí, co jeden z nich
řekl: „Důležitá je meliorace půdy, mnohem důleži
tější meliorace hlav!“ I pozoruhodná nejnovější
kniha o technokracii, napsaná Karlem Karlem
Resarem, shrnuje svou kritiku o nynějších zmat
cích ve slova: Nynější chaos nebude překonán jinak
než intelektualisací (= pravou osvětou) zástupců,
jež musí být provedena třeba přísným přinucením;
všestranně a všeobecně třeba poučovati lid, povznésti jeho duchovou úroveň ...
Tu se nám jeví i význam „Katolické akce“ v no
vém světle. Kéž všichni porozumějí, jimž přece
ještě záleží na záchraně a obnově světa!
(Pokračování.)

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

Kritický rozbor problému úbytkových peněz.
(Schwundgeld.)
„I myself held with conviction for many years
the theories which I now attack, an I am not,
I think, ignorant of their strong points.“
„Mnoho let zastával jsem sám z přesvědčení
theorie, které nyní kritisuji, a myslím, že jsem
si dobře vědom síly jejich argumentů.“
John Maynard Keynes,
(The Generál Theory Of Emloyment, Interest
and Money, V) 1936

1. Jsou to slova jednoho z největších anglických
národohospodářů, která uvádím — ne na obhajobu
nauky o úbytkových penězích, nýbrž proto, poně
vadž výmluvně charakterisují klam „neomylných“
hospodářských theorií. Je vůbec zajímavo zjistiti,
jak Anglie, země „klasického“ hospodářského myš
lení, vykazuje mnohem větší pružnost a přizpůsobi
vost v theorii a praxi hospodářské vědy než jiné
země, jako zvláště u nás, kde se až příliš úzkostlivě
lpí na dogmatech klasické hospodářské theorie. Vy
kládá se to tím, že Angličané mají větší smysl pro
empirické řešení problémů; ale myslím, že mají snad
větší smysl pro logiku. V každém případě bylo by
to málo vědecké, kdyby se nechtěl připustiti d yjiamický vývoj hospodářských theorií a kdyby
každá novinka příčící se dosavadnímu nazírání byla
prohlášena „a priori“ a jen proto, že je nová, za
nesmysl. I když jde často o nedomyšlené návrhy,
spíše o čiré tušení, málo podložené vědeckými dů
kazy, jsou vždycky odrazem doby, která hledá na
všech stranách nějaké východisko z dnešní bídy.
Někdy stačí i 1% z nějakého jinak nesprávného ná
vrhu, abychom byli přivedeni na nové stopy. Když
takový Keynes si může přiznati, že se mýlil, pak
vidíme, jak jsou choulostivé hospodářské problémy
a jak je to malicherné lámati hůl nad každou novo
tou. Kolik vynálezců muselo projiti pošklebky a vý
směchy své doby, a častokráte to, co vynalézali,
byť i v nedokonalém provedení, byl zárodek mohut
ného budoucího průmyslového podniku anebo jiné
ho zařízení.
Z tohoto také důvodu jsme poskytli v našem časo

pise místo vývodům S. S. Ghelfanda, aniž bychom
se s nimi ztotožňovali.
2. O problému peněz bylo napsáno ve všech ze
mích tolik knih, že by ani celý lidský život nestačil
k jejich přečtení. Ghelfandova theorie připomíná
silně (zvláště v části, kde mluví o t. zv. primémím
deflačním procesu, t. j. o zjevu nezadržitelného
přehodnocování peněz i pohledávek na peníze a
současného znehodnocování statků a služeb)
nauku o „volných — úbytkových“ penězích (Freigeld), začínající učením Sylvia Gesella přes Dr.
Theodora Christena až k švýcarským zastáncům
Fritz Schwarzovi a Dr. Sendereggerovi.
Pro orientaci našich čtenářů a všech těch, kteří
slyší poprvé o úbytkových penězích (něm. Schwund
geld, franc. Monnaie fondante), chci zde vyjasniti
hlavní znaky tohoto pojmu (Schwundgeldlehre),
zvláště na základě Gesellovy theorie (s kterou v pod
statných rysech souhlasí i vývody Ghelfandovy) a
současně chci poukázati s hlediska dnešní hospo
dářské vědy na její vady.
Jest třeba předeslati několik slov o Sylviu Gesellovi (1862—1930), otci nauk o úbytkových penězích.
Vyslovíte-li u nás jeho jméno, nevyhnete se soustrastnému úsměvu jiných. Nejsem naprosto zastán
cem theorie úbytkových peněz, přece však poklá
dám za svou povinnost, uvésti opět slova Keynes©
ve výše zmíněném díle: „Zde jest vhodno se zmíniti
o divném, ale neprávem zanedbávaném (unduly neglected) prorokovi Silvio Gesellovi, jehož dílo ob
sahuje záblesky hlubokých postřehů (flashes of deep
insight) a kterému se jen nepodařilo vniknouti do
podstaty věcí.“1) Později píše: „Myslím, že bu
doucnost se bude učiti od ducha Gesellova více než
od Marxe.“2)
Gesell byl úspěšným německým obchodníkem v
Buenos Aires, kde těžká peněžní krise z 80 let
upoutala jeho pozornost na problém peněz. Tam
napsal své první pojednání „Die Reformation im
Münzwesen als Brücke zum sozialen Staat“ (1891).
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Jeho návrhy na reformu argentinské měny v díle
„La cuestion monetaria argentina“ (1898) byly s úspěchem provedeny a jsou známy v hospodářských
dějinách pod jménem ,,Tornquistské reformy“ v Ar
gentině.3) R. 1906 se přestěhoval do Švýcarska a
jeho jmění mu dovolilo to, co bylo odepřeno dříve
i dnes mnoha jiným: totiž věnovati se životu, vyplně
nému studiem, spisovatelstvím a hospodářskými ex
perimenty na vlastním statku. R. 1916 vyšlo jeho
hlavní dílo „Die natürliche Wirtschaftsordnung
durch Freiland und Freigeld“.4) V dubnu 1919 byl
14 dní ministrem financí v krátké komunistické vlá
dě v Mnichově, ve které chtěl své theorie o peně
zích uplatniti. Po pádu této vlády byl postaven
spolu se svým druhem Polenskem před soud, ale
po své skvělé obhajovací řeči se svými druhy osvo
bozen. Poslední desetiletí svého života ztrávil čá
stečně ve Švýcarsku a v [Německu, hlavně u Berlína,
kde se věnoval propagandě svých theorií. R. 1923
se konal v Basileji I. mezinárodní sjezd švýcar
ského a německého Freiland-Freigeld Bundu a po
dobných organisací z jiných zemí. Po jeho smrti —
11. března 1930 — se množili jeho zastánci, přívržen
ci, kteří se mu ovšem už nevyrovnávají. Hlavni
opora the.orie úbytkových peněz jest dnes ve Spoje
ných státech amerických, kde národohospodář světo
vého jména prof. Irving Fisher, známý svou „kvan
titativní“ theorií peněz, snad jako jediný z vědec
kých kruhů jest nakloněn tomuto hnutí.
Celé toto hnutí, známé ponejvíce pod jménem
„Freitwirtschaftsbewegung “ (volné hospodářství)
chce vytvořiti takový hospodářský řád, který by zne
možnil vady dnešního hospodářského systému. Není
jednotného názoru mezi šatnými předními zastánci
tohoto směru (Gesell, Christen, Sonderegger a j.)—
nicméně však mají jednotný, jistě chvalitebný cíl, t.j.
znemožnění krisí, aby byl udržen chod hospodářství
ve stejném tempu, aby byla znemožněna nezaměstna
nost i spekulace, zvýšena životní míra všech výdě
lečných vrstev, při zachování celé osobní svobody,
bez státní intervence anebo subvence. Toho chtějí dosáhnouti uskutečněním tří požadavků: 1. „Freigeld“
(volné peníze), 2. Zrušení úroku, 3. ,.Freiland“ (vol
ná, t. j. znacionalisováná půda).
Dnes nás zajímá jen první článek této nauky,
s kterou, jak uvidíme, Ghelfand má několik styč
ných bodů. Nauka o „Freigeldu“ propaguje sta
bilisaci průměru cen zboží a chce zavěsti
nucený oběh peněz tak zvanými úbytkovými
penězi, t. j. výdejem platidel se samočinně klesa
jící kupní silou, s nímž jsou spojeny — naděje na
oživení hospodářské aktivity.5)
1. Prvním požadavkem Freigeldlehre je stabilizace
cen. Byla hlásána i jinými směry. Ihned v začát
cích nynější světové krise roku 1931 nastaly diskuse
o tom, zdali by bylo možno působiti na cenovou
hladinu zboží opatřeními peněžně-měnového rázu.
Nebylo sporu o tom, že prudký cenový pokles nebyl
naprosto žádoucí, že by bylo nezbytně třeba dosáhnouti nějaké stabilisace cen pro oživení hospo
dářství. Vyskytly se nejrůznější názory a metody,
které by se daly děliti — zhruba — na dvě sku
piny. Obě lišily se diametrálně od sebe, měly však
své kořeny už ve starších peněžních theoriích ještě
z předválečné doby. Zastánci zlaté měny tvr
dili, že jest nutno obhájiti stabilisaci peněz a měn
a že cenová hladina nezávisí jen od činitelů peněž
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ního rázu. Proto se stavěli ostře proti jakémukoliv
zásahu na straně peněz. Naproti tomu zastánci
t. z v. indexové měny (která měla hlavního hla
satele ve známém americkém národohospodáři Irving Fisherovi) horovali pro opuštění zlaté měny
a hlásali stabilisaci cenové hladiny, měřené na zá
kladě indexu velkoobchodních cen. A jelikož kupní
síla peněz stojí v obráceně proporciálním poměru
k cenové hladině, propagovali elastickou měnu, kte
rá by měla býti řízena takovým způsobem, že při
cenovém poklesu by byla znehodnocena měna a při
vzestupu cen by byla zhodnocena, a tím by byla
udržována stabilisace cen.
Mohl bych zde poukázati na jiná předchozí hnutí,
která chtěla vyrovnávati účinky změn v cenové hla
dině. Jmenuji jen systém „tabular standard of value“
od Jevonse (Money and the mechanism of exchange), který má předchůdce už v Josefu Lowe-ovi
(r. 1822), a s kterým se zabýval i slavný anglický
národohospodář Marshall, pokud jde o dlouhodobé
závazky (článek „Remedies for fluctuations of gene
rál prices“ v časopise Contemporary review
z března 1887). Z toho nastala tak zv. „managed
currency“ — t. j. regulované peníze, které však
měly největší obtíž v tom, že by bylo velmi obtížné,
komplikované a hlavně nákladné, ba prakticky ne
možné stálé pozměňování a přetavování peněz. Prof.
Irving Fisher navrhl tak zv. „kompensovaný dolar“
s obsahem zlata měnícím se poměrně podle dosa
vadní kupní síly, která by byla zjištěna každé čtvrt
letí systémem indexových čísel a regulací obchodu
zlatém. Tento návrh měl různé vady, má však velký
doktrinální význam a ovlivňoval hlavně poválečné
návrhy na měnovou reformu, ovšem i nauku o Frei
geldu.
Jedna vada tohoto návrhu spočívá v tom, že kupní
síla, t. j. cenová hladina má býti zjištěna na základě
indexových čísel. (To chce také nauka o Frei
geldu.) Jest známo; jak sami sestavovatelé indexo
vých čísel nejsou si jisti tím, zdali jejich indexy po
dávají skutečný obraz cenových hladin, jelikož inde
xy podléhají hlavně vlivům změn v cenách surovin,
takže tyto změny jsou nepoměrně více zdůrazněny
vzhledem k celkové cenové hladině. Jsou známy
obtíže, které se vyskytují při zjišťování váhy každé
ho zboží a ve složení indexu samého, zvláště po
kud se týče výběru statků, zjištění cen, uplatnění
koeficientu váhy atd. Zbytečno říci, že tímto systé
mem by stát dostal nepoměrně velký vliv na obchod
a tím by mohl podléhati určitým zájmovým skupi
nám, svádějícím k zneužívání tak velké moci.
Hlavní výtka se týká však úmyslu stabilisace cen
vůbec. Návrh této stabilisace prýští prý hlavně ze
sociálních důvodů, aby kupní síla spotřebitelů, děl
níků, úředníků atd. byla stabilní, a tím byl vyloučen
eventuelní pokles reálných mezd a platů. Tímto
systémem by se však mohly měniti celé skupiny
cen, jedny dolů a druhé nahoru, takže by tyto různé
změny mohly býti navzájem vyváženy a cenová hla
dina by zůstala v celku stejná. V tom tkví právě
největší sociální nebezpečí, jelikož by to znamenalo
vážné znesnadnění hospodářské a sociální dynamiky,
překážku každého hospodářského pokroku. Některé
změny v cenách mají velký sociologický význam a
jsou nutné a postupným tempem by vedly jen k po
malým změnám v postavení dotyčných sociálních
vrstev, které by měly dosti času, aby se mohly pře-
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orient ováti ve výrobě. Naproti tomu indexovým sy
stémem, který znamená vázanost jen celkové
cenové hladiny, by mohly býti působeny vážné a
silné otřesy uvnitř jednotlivých cenových skupin ně
kterých statků, což bylo by tedy se sociálního hle
diska ještě nebezpečnější.6) Jest jasno, že výkyv
u jedné cenové skupiny, která by se mohla poměrně
rozlévati na ostatní skupiny pružnou změnou celkové
cenové hladiny, by nutně musel způsobiti ještě
ostřejší kompensační výkyvy u ostatních skupin,
kdyby celková cenová hladina měla zůstati nezmě
něnou. Proto sociální otřesy by byly mnohem ostřej
ší a vážnější při uměle a nepřirozeně stabilisované
cenové hladině, než při cenové hladině pružné.
A ještě jedna vada indexové měny: spočívá v tom,
že každá změna v peněžní stránce by měla ihned
působiti na cenovou hladinu. Ve skutečnosti však
účinky v cenách se projevují nestejně u různých
statků, u některých ihned a u jiných později podle
rázu zboží. Tak ve skutečnosti by bylo velmi po
chybné, zdali by se skutečně dosáhlo stabilisace
kupní síly peněz v poměru k zboží, t. j. stabilisace
cen.
Nauka Freigeldu se podobá zde theorii o indexo
vých měnách jenom pokud se týče stabilisace cen
a pokud se chce při tom zakládati na indexových
číslech. K indexovým číslům by se dalo ještě více
poznamenati, chci však jen na to upozorniti, že pro
hospodářství jsou rozhodující ne průměry cen, nýbrž
skutečné ceny. Nauka Freigeldu liší se spíše
v mechanismu, jak udržovati stabilisaci cen. Zde
přicházíme k dalšímu bodu nauky o zavedení nuce
ného oběhu peněz zvýšením jejich rychlosti oběhu
prostřednictvím úbytkových peněz, které má na
mysli také Ghelfand svými sériově terminovanými
penězi.
2. Nauka Freigeldu vychází ve snaze po stabili
saci cen ze známé formulky kvantitativní theorie, jakou sestavil prof. Irving Fisher pro výše uve
denou indexovou rněnu:7)
C = PxR anebo CxM=PxR,

:m:

kde C jest cenová hladina, P jest oběživo plus úvěrní
transakce (žirární peníze), R jest rychlost oběhu a
M jest množství zboží čili nabídka zboží. Násobíme-li tedy všechny statky jejich cenou, dostaneme
sumu rovnou veškerému oběživu (plus deposita po
dle Fishera) násobenému rychlostí oběhu. Vyloučíme-li z této rovnice C, dostaneme cenovou hladinu.
Ghelfand se sice nedovolává výslovně kvantita
tivní theorie peněz, souhlasí však s naukou Frei
geldu v tom, že pokládá za nutné působiti na rych
lost oběhu, tedy čistě na peněžní stránku, abychom
mohli dosíci oživení hospodářství.
Většina národohospodářů se vzpírá proti tomu,
aby rovnice poptávky a nabídky, které mají určiti
cenovou hladinu, byla uplatněna i na peníze. I u
zboží jsou spory o její uplatnění, ale větší u peněz.
Prof. Engliš nenamítá sice nic proti této rovnici,
upozorňuje však na to, že koeficient oběhu peněz
je neznámá a neurčitelná veličina a proto také nic
nevysvětluje, zvláště ne změny v kupní síle peněz.8)
I u těch národohospodářů, kteří uznávají, že cenová
hladina jest určena poptávkou a nabídkou, různí se
zase názory o tom, co si máme představovati pod
pojmem poptávky po zboží. Zastánci čisté kvan

titativní theorie, k nimž patří i přívrženci theorie
volných peněz (Freigeldlehre), tvrdí, že podle výše
uvedené formulky máme poptávkou rozuměti obě
živo plus úvěrní transakce násobeno rychlostí oběhu.
Jiní zase rozumějí poptávkou celý národní důchod.
Vedlo by příliš daleko, zabývati se zde těmito spory.
Nám jde spíše o to, co a jak chce dokazovati Frei
geldlehre na základě kvantitativní theorie, a zdali to
má věcný vědecký podklad.
Zastánci Freigeldtheorie se dopouštějí zde veliké
chyby, totiž že mají za to, že každá veličina z rov
nice poptávky a nabídky jest samostatnou jednot
kou, která může každá sama pro sebe býti regulo
vána. Můžeme to připustiti jen při abstraktních, řek
něme pedagogických úvahách, když studujeme účin
ky, které vzcházejí ze změny jedné z těchto veličin.
Ale ve skutečnosti tomu tak není. Nejen rychlost
oběhu jest těžce zjistitelná veličina, nýbrž účinky
všech tří veličin M, P a R se vzájemně proplétají.
Na př. rozmnožení oběživa P působí sice zvýšení
cen C, ale současně už pozměňuje a ovlivňuje i
nabídku zboží M a zvláště pak rychlost oběhu R.
Jest tedy klamné chtíti působiti jen na jednu složku
této rovnice, aby byla dosažena stabilisace cen.
Zastánci Freigeldu nechtějí působiti na nabídku
zboží M za účelem stabilisace cen, nýbrž výlučně
na stranu peněz. Poněvadž všechny složky shora
uvedené rovnice jsou ve vzájemné souvislosti a
vzájemně se ovlivňují, jest stejně marné chtíti půso
biti na příkl. jen na peníze P. (jako indexová měna),
nebo na nabídku zboží M zvyšováním nebo snižo
váním výroby podle stoupání nebo klesání cen,
anebo chtíti působiti jen na rychlost oběhu R,
jak to navrhují zastánci Freigeldu a podle nich i
Ghelfand.
3. Nám nyní nezbývá než prozkoumati návrh na
zvyšování rychlosti oběhu peněz zavede
ním t. zv. úbytkových peněz, jímž zastánci
Freigeldu chtějí dosíci stabilisace cen a Ghelfand
chce dosíci zvýšení spotřeby a umožnění investic
a tak i oživení výroby a vyloučení nezaměstnanosti.
3. To znamená samozřejmě: zrušiti jednu z kla
sických funkcí peněz, totiž býti jako thesauračním prostředkem. Platidlo se samočinně kle
sající kupní silou nemůže už býti thesauračním pro
středkem. Jest pravda, že hlavní funkcí peněz
má býti zprostředkování směny. K tomu účelu a
z potřeby s tím související po dělbě práce, peníze
skutečně vznikly. Není pochyby o tom, že v dneš
ním peněžním hospodářství peníze vykonávají prá
vě tuto funkci velmi špatně.
Peníze mají čtyři funkce, neboť mají
T. zprostředkovati směnu,
2. býti thesauračním prostředkem,
3. prostředkem pro určení a splnění závazků,
4. býti měřítkem hodnot, čili býti společným jme
novatelem cen.
Zastánci Freigeldu by tedy zrušili druhou funkci,
která jest starodávná a vyplývá vlastně podstatně
z první funkce, načež se zapomíná. Peníze totiž pře
vádějí bohatství nejenom místně, nýbrž i časem, a
tím se stávají přirozeně prostředkem pro uskladnění
hodnot, thesauračním prostředkem, který má nedo
zírný význam pro • hospodářství, i když jako dnes
svou výstředností může býti velmi škodlivý. Právě
první funkcí peněz spojenou s druhou funkcí
jsme zbaveni nutnosti tvořiti pro osobní potřebu
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zásoby jednotlivých statků. Skutečně Gesell jpoukazuje ve své „Natürliche Wirtschaftsordnung“ na to,
že účinek úbytkových peněz by byl ten, že by každý
nakupoval jen ve velkém a udržoval by veliké zá
soby doma (s vyloučením drobného obchodu).9;)
Vadám přílišné thesaurace peněz by nebylo třeba
čeliti zrušením této významné funkce peněz, nýbrž
dalo by se bojovati jinými prostředky, které jsou
právě otázkou metody a dalšího vývoje a p ř i z půso b e n í peněžního hospodářství, jak uvidíme
později.
4. Proč chce Freigeld, a tak i Ghelfand, působiti
na rychlost oběhu právě zavedením úbytkových
nebo terminovaných peněz? Zastánci Freigeldu
mluví o zvýhodnění peněz vůči jiným stat
kům, které nastává následkem jejich nezničitelnosti;
Ghelfand to odůvodňuje časovou neomezeností pe
něz. Jde zde o totéž. Zvýhodnělý poměr peněz
k ostatním statkům jest hlavním argumentem jak
nauky Freigeldu tak i Ghelfanda, a tím přicházíme
k jádru problému úbytkových peněz vůbec.
a) Není to přesné, tvrdí-li se, že jenom peníze,
jak píše Ghelfand a stejně i Gesell a ostatní, jsou
vyňaty ze „zákona stárnutí a opotřebování“, který
prý platí pro všechny ostatní statky. Není to
přesné, že peníze svou nezničitelnosti a svým úro
kovým ziskem mají zvýhodnělou posici v poměru
k ostatním statkům, které stále ve své hodnotě ztrá
cejí, se kazí a ničí. Ve skutečnosti je celá řada
statků, a jsou to právě kovy, které vykazují tuto nezničitelnost, existují statky, u nichž čas zvýšuje
hodnotu a naprosto ji nesnižuje, jako je to u vína,
cognacu, u starožitných a uměleckých předmětů atd.
Totéž platí o dřevě v kmenu, které se stává postu
pem času cennější, a u celé řady jiných statků země
dělství a lesnictví. Typická jest také výroba v prů
myslu konserv, kde jde o chtěné zvětšování hod
noty do budoucnosti, jelikož se zde přepracovávají
statky v budoucí statky.
I Keynes ve své výše zmíněné knize vytýká Gesellovi, že zapomněl, že jiné statky mají tutéž zvýhodněíou posici, snad jde jen o stupeň, o odstín,
ale kdyby se zrušily peníze jako takové, pak by
ony statky měly zrovna takový význam, jaký měly
peníze s pevnou hodnotou .. .
b) Dále jest mylné chtíti působiti na rychlost
oběhu a na její zvýšení, případně snížení zvýšením
anebo snížením procenta úbytku. V oběhu peněz
se soustřeďuje celá řada samostatných a pevných
cirkulačních procesů, na př. u dělníka s týdenní vý
platou jest rychlost oběhu za rok vyjádřena číslem
52, u úředníka s měsíčním platem číslem 12. Zvý
šení anebo snížení úbytkového procenta v hodnotě
peněz (Schwund) by nemělo nejmenší vliv na tyto
platové zvyklosti na tyto rychlosti oběhu. Také
u bankovních operací existuje různá rychlost oběhu
podle účelu vkladů. Tak u žirových účtů a vkladů
uložených za obchodními účely jest rychlost (podle
Deutsche Bank und Diskontogesellschaft v Berlí
ně, která studovala rychlost oběhu) 70 až 80 ročně,
zatím co u pokladních reserv a u úsporových vkladů
rychlost oběhu jest samozřejmě nižší. Četné obvody
by tedy unikly vlivu úbytkových peněz.
c) Působily by tedy jen v obchodech za hotové,
a zde je zase opačné nebezpečí, totiž že by oběh pe
něz byl až nevítaně rychlý; nevítaně proto, poněvadž
by mohly zaujmouti dosavadní místo peněz jiné
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statky se zvýhodnělou posicí a byl by možný útěk
do zboží, do žirárních účtů atd.! Keynes, který
uznává, že myšlenka úbytkových peněz jest zdravá
(„The idea behind stamped money is sound!), sám
se přimlouvá za to, aby se našly prostředky, které
by působily na rychlost oběhu a daly by se uskutečniti v praxi, ovšem ve skromných mezích. Ale ob
tíž, která stojí v cestě provedení podobných opa
tření, hlavně úbytkových peněz, spočívá právě v tom,
že existují i jiné statky s onou zvýhodnělou posicí,
což si, jak píše Keynes, neuvědomil Gesell. Kdyby,
praví, Keynes, byly zavedeny úbytkové peníze, celá
řada jiných, náhradních statků by stoupala okamžitě
na místo peněz, jako klenoty, cizí peníze, nepodlé
hající úbytku v hodnotě, všeobecně všechny kovy
atd.10)
5. Nevyčerpal jsem všechny námitky proti úbytkovým penězům. Zmínil jsem se jen o námitkách
nejhlavnějších, zvláště pokud míří proti těm bodům,
v nichž nauka o Schwundgeldu souhlasí s návrhem
Ghelfandovým. Jest však nutno poukázati i na ně
které kladné stránky theorie úbytkových peněz.
Ovšem tyto kladné stránky chápeme spíše v nega
tivním smyslu: síla této theorie spočívá totiž ne
pochybně právě v kritice dnešního hospodářské
ho řádu, a tím upoutala pozornost národohospodá
řů na určité zjevy v hospodářském životě, které by
snad jinak mohly pozornosti uniknouti. Sám prof.
Dr. Richard Kerschagl, řiditel semináře pro mě
novou a peněžní politiku na Vysoké škole pro svě
tový obchod ve Vídni, který bojuje nejenergičtěji
proti Schwundgeldu, přiznává, že „některé body ne
positivní nauky, ale hospodářsko-politické kritiky
v této nauce nelze zamítati jako zhola neoprávněné.
I když tato nauka nenavrhuje nejvhodnější prostřed
ky, přece se nedá zamítnouti beze všeho tak zvaný
problém využitkování peněz (Ausnutzungs
problem des Geldes) a snaha po zvýšené rych
losti oběhu, i když se přeceňuje význam boje
čistě peněžními opatřeními.
Šlo by tedy o to, zdokonaliti dosavadní peněžní
soustavu, ovšem s vědomím, že každý jedno
stranný zákrok v peněžním systému byl by pod
statným omylem, Keynes ve své knize o „všeobec
né“ theorii zaměstnanosti úroku a penězích (kterou
staví proti „klasické“ theorii, jež neznala problému
nezaměstnanosti a vycházela jen z předpokladu plné
zaměstnanosti, totiž z předpokladu rovnováhy) po
dává hlubokou, theoretickou a jen hospodářským
odborníkům určenou analysu tří činitelů, rozhodu
jících o budoucím rozvoji dnešního hospodářství
(zaměstnanost, úrok a peníze). Zvláště kapitola o
vlastnostech úroku a peněz by jasně osvětlila prob
lém úbytkových peněz a celé Gesellovy theorie, vy
žádala by si však zvláštního článku, jelikož by bylo
třeba vyjasniti i jednotlivé pojmy, s kterými Keynes
pracuje. Nicméně, jak jsme viděli, i on vidí v theorii
úbytkových peněz zdravé prvky ovšem s nutnými
výhradami, na které jsme zde už upozornili. —
Tímto článkem jsem chtěl také vyzvednouti sku
tečnost, že by bylo chybné lpěti stroze na dosavad
ních hospodářských theoriích, které vzhledem ku
stálému hospodářskému rozvoji mají býti dyna
mické a ne statické. Keynes v I. kapitole své knihy
píše, že „postuláty klasické theorie se dají uplatniti
jen na zvláštní případ a ne na všeobecný případ,
jelikož situace, kterou předpokládá, jest omezena
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jen na malý počet možných rovnováh. Mimo to ráz
tohoto zvláštního případu, který předpokládá kla
sická theorie, není stejný jako ráz hospodářské spo
lečnosti, ve které dnes žijeme, a proto její nauka
by sváděla k nesprávným závěrům a byla’ by kata
strofální (disastrous), kdybychom ji chtěli uplatňovati na dnešní naše zkušenosti.“11)
Končím tuto úvahu slovy, která pronesl McKenna,,
předseda anglické velkobanky Midland Bank Ltd.
na jubilejní sté valné hromadě banky dne 29. ledna
1936. Po skvělém přehledu vývoje peněz a peněž
nictví ukončil tento odstavec své řeči slovy: „Nasta
nou nové předpoklady jak národní tak mezinárodní,
které budou žádati další přizpůsobení a vývoj na
šeho peněžního systému. Starý problém znehodno
cení kovových peněz upotřebováním byl řešen před
více než 200 lety geniálním Francouzem, který na
vrhl zoubkování kovových mincí. Následující sto
letí bylo zaměstnáno úkolem regulovati papírové
peníze; pokrok minulého století rozvíjel všenárodní mechanism, který byl regulován z ústředí, aby
řídil ještě novější formu peněz — bankovní vklady.
Nejsme s to říci, co nám přinese budoucnost, ale
naším prvním úkolem jest užívati tohoto mechanis

mu takovým způsobem, aby pomáhal vzestupné ten
denci životní míry, kterou nám umožňuje nesmírný
pokrok výroby.“12)
Prameny:
x) John Maynard Keynes: The General Theory of Employ
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lag, Bern-Leipzig 1931, str. 44.
4) Silvio Gesell: Die natürliche Wirtschaftsordnung durch
Freiland und Freigeld, VII. Auflage, Stirn-Verlag Hans Tim,
1931 •
5) RCDr, Ing. Miloš Horná: Družstvo pro bezpeněžní
vyrovnávání platů v „Hospodářské politice“ ze dne 16. března
1935 (str. 203).
6) Prof. Riccardo Bachi: La moneta, Stab. Tip. Attilie
Sampaolesi, Roma 1927, str. 92-98.
7) Fritz Schwarz-Dr. W. Egger: Die Freigeldlehr eine Irr
lehre? Pestalozzi-Fellenberg-Haus, Bern 1932, str. 14.
8) Dr. Karel Engliš: Národní hospodářství, F. Borový,
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S. S. Ghelfand:

Trochu filosofie peněz.
1. Peníze nutné — nenahraditelné.

Co jsou vlastně peníze? Můžeme se bez nich
obejít? Mají-li hodnotu a proč? Lze je upravit dle
potřeb lidí a doby?
O těchto problémech již existuje obrovská, téměř
nepřehledná literatura, co by svědčilo o tom, že jde
opravdu o velmi obtížný problém. Víme vlastně
ještě velmi málo o pravé podstatě a pravých funk
cích peněz. Někteří lidé myslí, že toho poznání
není ani třeba; o podstatě elektřiny na příklad neví
me též nic, což však nám naprosto nevadí v užívání
její. Svítíme, vaříme, topíme a jezdíme elektřinou,
aniž bychom vnikli do podstaty této přírodní síly.
Tento názor jest ovšem povrchní. Za prvé, kdy
bychom znali podstatu elektřiny, mohli bychom ji
mnohem dokonaleji využít, než je tomu dnes. Za
druhé: mezi poznáním podstaty přírodních sil a zje
vů a poznáním podstaty peněz jest zásadní rozdíl.
Peníze nejsou přírodním zjevem ani přirozenou
vlastností lidí. Člověk, rod, stát — vše to bylo na
světě dříve, než se peníze objevily jako společen
ské zařízení. Spokojíme-li se u přírodních sil s tím,
že je spoutáme a přinutíme k službě lidem, není
tomu tak u peněz, které jsou jen lidským výmyslem.
Není tu tedy žádné přirozené záhady, vůči které
nedokonalý lidský duch by byl bezmocným a musel
by ustoupiti. Peníze nejsou přirozenou záhadou pro
lidský rozum; zdá se spíše, že vinu na zmatku
v otázce peněz nenese nedokonalý lidský rozum,
ale nedokonalá lidská vůle. Zájmy osobní, kastovní,
stavovské a třídní, sociální a mravní zaostalost naší
doby, hmotařství a bezvěrectví — to vše ovlivňuje
názory na peněžní a měnové otázky a zamotává na
prvý pohled beznadějně tak prostou otázku: co jsou
peníze?

Nejprve se musíme dohodnouti o tom, čemu ří
káme „peníze“. Zdá se, že to není nikterak obtížný
úkol; každé dítě přesně rozlišuje peníze od ostat
ního světa a dobře ví, že určitým kovovým a papí
rovým věcem, které se používají jako platidla, se
říká „peníze“. Ale to jest čistě formálně právní ná
zor na peníze. Původem jsou peníze institucí hos
podářskou; peníze vznikly z důvodů hospodářských,
potom teprve obdržely též postavení v právním
řádě. Nemůžeme se proto spokojit s nějakou juridickou definicí peněz, jak se to namnoze děje.,
Odůvodnění právního postavení peněz jest nutno
hledati ve sféře hospodářské. Čemu tedy říkáme
„peníze“? „Penězi“ nazýváme věci, které na rozdíl
od předmětů, sloužících k výrobě a spotřebě, jsou
jen prostředky jejich směny. Statky jsou ur
čeny k tomu, aby se jich užívalo; peníze k tomu,
aby umožnily styk mezi účastníky hospodářství.
Již tato neúplná definice peněz ukazuje, že mezi
světem hospodářských objektů, sloužících účelům
výroby a spotřeby, a světem peněz jest veliký roz
díl. Statky se užívají, peníze se neužívají, nýbrž
ony přenášejí, dopravují statky od jednoho účast
níka hospodářství k druhému. Mezi dopravními
prostředky a penězi jest ten funkcionelní rozdíl,
že na př. auto, železnice, letadlo jsou interlokálními
(mezimístními) dopravními prostředky, kdežto pe
níze přenášejí vlastnictví statků od jednoho
hospodařícího k druhému. Pro statek jest velmi
důležitá okolnost hmota, ze které jest, pro peníze
nikoliv. Z dějin víme, že úlohu peněz, jako směnné
ho prostředku, obstarávaly mušle, otroci, dobytek,
plátno a jiné věci; polární badatel Amundsen použí
val na své cestě severozápadním průjezdem jehel
ku šití jako platidel ve styku s eskymáky; tito zase
používali jehel jako směnného prostředku mezi
53
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sebou, pokud je ovšem nepotřebovali pro domác
nost. V starém Babylóně používali k účelům směny
drahých kovů, zlata a stříbra, v slitcích, prutech!
a kruzích. Ražené mince se objevily v VII. století
před Kristem v Lydii, papírové peníze až v první
polovině 18. století po Kristu.
Vidíme tedy, že hmota, ze které peníze jsou zho
toveny, nerozhoduje. Ale rozhodujícím jest způsob
používání předmětů, sloužících za peníze. Kdež
to na příklad dobytek byl používán jako směnný
materiál jen příležitostně, a hlavním účelem chovu
dobytka nebyla jeho směnná funkce, nýbrž máslo,
mléko, kůže a pod. s dalším hospodářským vývojem
směnné prostředky se specialisovaly na předměty
výhradně účelům směny sloužící.
Proto ani drahé kovy v ryzím stavu, ani ražené
mince, které lze použít k různým účelům v zlatnictví
a j., nejsou ještě čistými penězi v přísném slova
smyslu. Ani takové papírové peníze, které lze kdy
koliv proměnit v ražené mince a "které jsou spíše
certifikátem na zlaté nebo stříbrné mince, nejsou
ještě specialisované peníze.
Teprve dnešní peníze, které nelze proměniti
v mince, se naprosto oddělily od ostatních složek
hospodářského světa. Již v minulém století byly po
dobné případy, kdy v některých zemích se zavá
děly „neproměnlivé“ papírové peníze.
Všeobecně se to stalo až v poslední době.
Není rozhodujícím, zda neproměnlivé papírové
peníze jsou ,,kryty“ drahými kovy z tolika a tolika
procent. Tato okolnost má význam jenom pro vzá
jemný poměr mezi jednotlivými národními měnami.
Pro vnitřní oběh jest rozhodující to, že papírové
peníze, ať již kryté, nebo ne, nelze v ražené mince
proměnit a že tudíž peníze jsou něčím, čeho lze
použít jenom jako peněz. Tím se peníze oddělily
od ostatních hospodářských věcí a staly se samo
statným hospodářským předmětem, který má do
cela odlišný význam, účel a hodnotu.
Kdyby každá hospodářská jednotka, na př. rodi
na, si sama vyráběla všecko, co potřebuje, nebylo
by směny, tudíž i peněz by nebylo třeba. Dnešní
společnost se vyznačuje vysokým stupněm dělby
práce a. funkcí mezi jednotlivci. Jedinec sám po
třebuje jen mizivě malou část toho, co vyrábí sám,
nebo s pomocí strojů; a největší část statků, slou
žících potřebě jedince, vyrábějí jiní lidé. Jelikož
dnešní společnost se zakládá na soukromém vlast
nictví, jednotlivec nemůže legálně nabýti potřeb
ných statků než darem, anebo směnou. Instituce
peněz, jako nástroje směny, jest v naší společnosti
nezbytnou. Dnešní život jest prostě nemyslitelný
bez peněz. Všecky snahy po obnovení přímé směny
v té neb oné formě, jsou předem odsouzeny k zá
niku.
Dovedeme si sice představiti hudbymilovného do
mácího pána, kterému klavírní virtuos, bydlící v je
ho domě, pořádá každý kvartál koncert místo pla
cení činže, ale jest absolutní nemožností, aby na
příklad ředitel továrny na turbogenerátory si opa
třil přímou směnou kravatu. Peníze se tedy jeví
jako neobyčejně užitečné společenské zařízení, které
zprostředkuje hospodářské styky mezi nejrůznějšími
obory výroby a povolání, čímž sbližuje lidi mezi
sebou a stmeluje je v jeden hospodářský celek. Jest
známo na př., jaký obrovský význam pro konsolidaci
Německa měla německá měnová reforma po fran
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couzsko-pruské válce r. 1870—1871, která odstra
nila různost jednotlivých měn četných německých
států a zavedla jednotnou říšskou měnu.
Dokonce i tam, kde instituce soukromého vlast
nictví výrobních prostředků byla zrušena, jako
v SSSR, přece zůstaly peníze nástrojem hospodář
ských styků, poněvadž pro výrobny znamenaly
zjednodušení kalkulace a vzájemného účtování, a
pro spotřebitele konsumní svobodu, dle chuti a
vkusu.
Instituce peněz jest tedy sama o sobě dobrou
a sotva nahraditelnou. A jestliže se lidský život!
utvořil tak, že místo vysoce užitečného zařízení
se peníze staly hrozným krutovládcem lidstva, vina
nevězí v penězích. Peníze jsou zrovna tak dobrými
neb špatnými, jakými si je lidé udělají. Proto jest
otázka, co vlastně jsou peníze, tak svrchovaně dů
ležitou. Můžeme sice svítit, topit a vařiti elektřinou,
aniž bychom věděli, co elektřina je, ale nemůžeme
správně používati peněz, dokud si neujasníme je
jich pravou podstatu a funkci.
2. Podstata peněz.

Přilepím-li poštovní známku na obálku, nabývám
práva na určitou službu poštovní správy. Mám-lij
lístek do divadla aneb železniční jízdenku, mám
nárok na určité výkony a služby. Známka, lístek,
jízdenka, to jsou uznávané bezesporné nároky je
jich majitelů vůči určitým fysickým a právnickým;
osobám na určitá, časově, prostorově a věcně přes
ně vymezená dobra. Známky a podobně jsou jako
peníze prostředníkem v hospodářských stycích růz
ných lidí. Jaký jest rozdíl mezi poštovní známkou
a penízem? Jednokorunovou známku mohu použiti
k odeslání dopisu. Za Kč 1.— mohu si opatřiti: ho
licí čepelku, uzenku, housky, poštovní známky a
pod. Počet věcí, které si majitel Kč 1.— může
opatřit, jest mnohem větší, než u majitele známky,
který může jen odešlati dopis. Na tom nic nemění
okolnost, že i poštovní známky lze někdy použiti
jako platidla; jest ještě otázkou, zda-li v tomto pří
padě byla známka vskutku platidlem, anebo tu
byla, což je pravděpodobnější, přímá směna, zboží
za zboží. Vždyť známku jako platidlo přijmouti
mohu, ale n e m u s í m, nuceného oběhu jako peníze
známka nemá.
Rozdíl se stane ještě zjevnějším, porovnáme-Ii
majitele 1000 Kč s majitelem poštovních známek
za Kč 1.000.—. Onen první může si opatřiti velké
množství nejrůznějších věcí a služeb, ten druhý
nemůže než používati služeb poštovní správy. Znám
ka jest nárok, který se omezuje na jednu určitou
službu, ale peníze jsou universálním nárokem na
všechny statky a služby, které čekají na směnu.
Jednotlivec si může legálně opatřit peníze jenom
darem neb účastí na směně. Mám na příklad zboží,
prodám je a obdržím za ně peníze. Pozbyl jsem
sice zboží, ale nabyl jsem peněz, t. j. nároku na
věci a služby dle výběru. Ovšem musím míti jistotu,
že každý vlastník směnných předmětů bude též
peníze považovati za plnou protihodnotu postu
povaných statků. Tuto jistotu zabezpečuje svým ob
čanům stát zákonitým uznáním a chráněním peněz,
které v daném hospodářském celku obíhají. Oběh
peněz vzniká uplatňováním nároků na věci a služby,
čímž se uskutečňuje hospodářská směna. Peníze
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zjevy, penězi nemůžeme přímo „měřit“ hodnotu
domu, ale přece lze číselně v penězích vyjádřiti
hodnoty různých hospodářských objektů. Není to
porušením logiky. Jako říkáme „vřelý“ cit, „hlu
boká“ úvaha, „jasná“ mysl, podobně můžeme i
penězi „měřit“ hodnotu nejrůznějších věcí.
3. Hlavní funkce peněz.
Ale pozor na rozdíl: u statků posuzujeme jejich
A. Prostředek peněz.
hodnotu se stanoviska jejich užitečnosti, práce spo
Dnešní společnost se zakládá na soukromém vlast jené s jejich výrobou a pod., kdežto u peněz posu
nictví, na rozdělení prací a na směně. Kdyby si lidé zujeme především jejich způsobilost k funkci
nevyměňovali navzájem statky a služby, hospodář „měřítka hodnot“. Nemůžeme na příklad vyjádřiti
ský život by odumřel a životní míra lidí klesla by číselně hodnotu obleku v říšských markách z dob
pod úroveň obyvatelů hotentotské vesnice.
velké inflace, jelikož tyto marky nemají způsobilosti
Směna je podněcována jak potřebami lidí, tak i být penězi, čili nemají peněžní hodnoty.
samotnou strukturou výroby, která se neomezuje je
Hodnotu nejrůznorodějších statků posuzujeme ve
nom na potřeby zúčastněných ve výrobě, ale vyrábí
vzájemném
poměru tím způsobem, že vyjadřujeme
pro velký okruh cizích lidí. Textilní továrna vyrábí
je
v
peněžních
hodnotách.
nejen pro majitele a zaměstnance, nýbrž pro tisíce
Prodávám-li zboží za peníze, musím samozřejmě
jiných spotřebitelů.
Za starých časů výroba nedovedla ještě chrlit vědět, že obdržené peníze jsou způsobilými ke vše
miliony výrobků do celého světa, proto i směna ne mu, co se od peněz požaduje, především k tomu,
byla tehdy tak horečná jako dnes. Proto i otázka abych zase za peníze mohl kupovati. Ne sobecký
peněz jako směnného prostředku nabyla teprve zájem, ale spravedlnost žádá, abych s nabytými pe
v naší době tak velkého významu. Jestliže se lidé nězi nabyl i nároku na věci v nemenší hodnotě,
dříve spokojili se zlatými a stříbrnými mincemi, nežli to, co jsem prodal za peníze. V této způso
nemůže býti tomu tak nyní, ve věku technické bilosti peněz ke směně vězí „hodnota“ jejich a
revoluce. Mince se používají ku hromadění v pun tuto hodnotu nemůžeme posuzovat jako statky, to
čochách a truhlících, anebo pro výrobu ozdob a j. tiž dle užitečnosti a námahy vynaložené při jejich
Podstata ražených mincí spočívá nejen v ražbě, výrobě. Peníze nelze jisti, ani piti a výroba jejich
t. j. autoritativně ověřené hodnotě a řádnému určení (vzhledem k výši nominální hodnoty oběživa) ne
k účelům směny, ale i v samotném kovu, ze kterého stojí téměř nic.
byly raženy. Mince nejsou proto, jak jsme již řekli,
Peníze jsou tedy hospodářským ob
čistými, specialisovanými penězi, jelikož mohou slou jektem, jehož hodnotou měříme hodnoty
žit i jiným, ne peněžním účelům. Mince jsou stat všech ostatních věcí, ale jehož hodnota
kem a penězi zároveň, což se do naší doby nevyplývá z objektivních vlastností
moderní výroby nehodí. Směna by se nemohla řídit neb užitečnosti, nýbrž ze způsobilosti
skutečnou potřebou, ale byla by brzděna i thesau- býti tím, čemu se říká peníze.
rací platidel i používáním směnného materiálu k úče
Odkud berou peníze tuto způsobilost?
lům, nic společného se směnou nemajícím.
Jest známo, že cedulovou banku nestojí skoro nic
Správným směnným prostředkem mohou býti výroba peněz. Do oběhu se však peníze dostávají
proto jen moderní papírové peníze, které nelze pro- jen směnou, čili občané musí si peníze vy
měniti na zlaté a stříbrné mince, a které nelze pou dělat. Peníze vnikají do oběhu hlavně na zá
žiti jinak, než jako peněz. V naší době specialisace kladě krátkodobých úvěrů a cedulová banka nesmí
i peníze se specialisovaly, což by samo o sobě ni vydat peníze bez předchozí hospodářské zásluhy.
kterak nemohlo býti na škodu. Jestliže ani dnešní Peníze jsou v podstatě nárokem, a sice nárokem
peníze neplní správně svoji funkci, býti směnným odůvodněným. V patřičném odůvodnění peněz
prostředkem, není to jejich vinou, nýbrž jak později vězí právě ona jejich způsobilost, býti směnným
uvidíme, zvracením jejich podstaty.
materiálem a měřítkem hodnot.
B. Měřítko hodnot.
Vidíme tedy, že správné odůvodnění peněz, což
Chceme-li porovnat mezi sebou několik zlomků konec konců znamená důvěru obyvatelstva ke státu
s různými jmenovateli, musíme nejprve najít spo a jeho měnové politice, jest hlavním pilířem, na
lečného jmenovatele. Výrobní řád, který objímá ne kterém spočívá jak vnitřní hodnota peněz samých,
sčetné a různorodé výrobky a služby, potřebuje tak i jejich funkce jako „měřítka“ hodnot. Ražené
společného jmenovatele hodnot, aby výrobky a služ mince z části berou svoji hodnotu z drahých kovů,
by mohly býti směňovány. Takovým společným jme jejichž obsah se více méně přibližuje peněžní hod
novatelem jsou peníze — „měřítko hodnot“.
notě, vyjádřené nominální hodnotou mince, kdežto
Výraz „měřítko“ není úplně správný, poněvadž moderní papírové neproměnlivé peníze jsou odů
„měřit“ můžeme vlastně jen stejnorodé stejnorodým, vodněny jen hospodářskou směnou, t.'j. prací oby
na př. metrem měříme délku, ale váhu závažím atd. vatelstva státu a důvěrou. Vidíme, že moderní, přes
I když „měříme“ teplotu pohybem rtuti v teploměru, ně specialisované peníze, úplně oddělené od světa
tedy nestejnorodě, tu zaznamenáváme si vliv, který statků a služeb, jsou mnohem těsněji spojeny s ce
vykonávají tepelné změny na sloupec rtuti a soudíme lým hospodářským životem, než ražené mince, což
dle toho o různých stupních teploty, čili k účelům jest dalším důkazem toho, že jenom moderní peníze
měření používáme vzájemné příčinné závislosti fy lze považovat za peníze pravé. Řekněme ještě lépe:
sických zjevů.
moderní peníze mohly by se stát ideálními pe
U peněz je tomu zcela jinak. Peníze nejsou v ni nězi, kdyby jejich podstata nebyla zvrácena jednou
jaké přirozené příčinné souvislosti s hospodářskými jejich vlastností, o které promluvíme později.

jako oběživo — jsou tedy funkcí peněz jako ná
roku. Primérní podstata peněz je v tom, že
peníze jsou zákonitým všeobecným ná
rokem na účast v hospodářském životě.
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Nezřídka se stává, že státy dávají příkaz svým cedulo
vým bankám, aby natiskly velké množství bankovek. Oby
vatelstvo nezůstává k tomu lhostejným a brání se svým
způsobem — důvěra klesá a s ní i vnitřní hodnota peněz.
Myslím, že kdyby občané dovedli bezpečně rozeznávat
no^ě tištěné peníze od starých, utvořily by se dvojí ceny
a mzdy. V roce 1917 v Rusku obíhaly ve velkém množství
20 a 40 rublové bankovky, tak zvané „kerenky“. Prozatímní
vláda s A. F. Kerenským v čele dělala očividnou inflaci.
V celé říši, obzvláště na periferii státu panovaly skutečně
dvojí ceny v „kerenkách“ a starých „carských“ rublech;
„carské“ platily u lidí lépe než „kerenky“. Vláda nutila
ovšem obyvatelstvo k příjmu „kerenek“ dle nominální hod
noty; v zápětí na to „carské“ peníze zmizely z oběhu bud
thesaurací nebo útěkem za hranice. „Kerenky“ rychle kleklesaly v důvěře lidu. Velmi často se stávalo, že lidé
při nákupech se ani neobtěžovali odpočítáváním „kerenek“,,
nýbrž je prostě vážili na váhách — 1/2 funta, nebo
1 funt „kerenek“ za to neb za ono zboží!
Psychologicky velmi zajímavým zjevem jest toto: v ro
ce 1918 rozhodl se oděsský magistrát vydat vlastní „oděs1ské“ peníze vzhledem k tomu, že Oděsa byla občanskou
válkou odříznuta od ostatního Ruska a byl pociťován velký
nedostatek platidel. „Kerenek“ sice bylo dosti, ale nikdo
je nechtěl přijímat, ani ne na váhu. Nové „oděsky“ nebyly
sice „kryty“ žádným drahokovem, ale byly vydány v úpra
vě, která velmi připomínala staré „carské“ peníze —> a oby
vatelstvo Oděsy i jiných měst ochotně přijímalo „oděsky“.
Kdyby byly připomínaly „kerenky“, nikdo by je nebyl vzal
do ruky.

Jest tedy bezpochybné, že peníze jako hodnota
a měřítko hodnot opírají se o základy mravních
vztahů mezi státem a jeho občany. Inflační zákroky
státu, i když jsou odůvodňovány na př. nutností
velkých veřejných investic, aby se čelilo nezaměst
nanosti, i když se dokazuje černé na bílém s použi
tím citátu učených národohospodářských theoretiků,
že právě nové peníze dají novou pracovní příleži
tost a roztočí kola — prostý občan nedá se oby
čejně těmito argumenty přesvědčit, poněvadž cítí,
že tu není vše v pořádku. Chce-li totiž občan sám
nebo společně s jinými něco podniknouti, musí na
před míti kapitál, t. j. úsporu, která vznikla z vy
dělaných peněz. Kdyby občan, snad ve šlechetné
snaze pomoci trpícím, padělal peníze, třeba by
jimi jen zaměstnával nezaměstnané, dopustil by se
tím přece zločinu a byl by trestán. Proto i stát,
který si opatřuje potřebný kapitál ne z peněz lidmi
vydělaných, nýbrž z činnosti lisu na bankovky,
jest v očích lidu jen zákonem chráněným penězokazem.
Hodnota hospodářského předmětu není vlastností,
jako barva, tvar, teplota. Hodnotu po su z u j e me,
t. j. zdůrazňujeme význam objektu pro člověka
nebo lidskou společnost. Nelze proto bezpečně říci:
„Vydá-li cedulová banka tolik a tolik nových peněz,
bude inflace,“ nebo: „zvýšíme-li výrobnost zároveň
s novou emisí peněz, nebude inflace.“ Pokles vnitřní
hodnoty a tím i kupní síly peněz má svůj původ
ne v čistě mechanickém poměru množství obíha
jících peněz k množství výrobků, jak se namnoze
píše a učí, nýbrž tkví hluboko v lidské duši,
v přirozeném smyslu pro právo a spra
vedlnost, v důvěře a nedůvěře. Proto
v jednom státě mohou býti bez obav prováděny ta
kové finanční operace, které by v jiné zemi přivo
dily nevyhnutelně znehodnocení peněz se všemi jeho
zlými následky.
C. Uchovatel nároků a hodnot.
Nabyl-li jsem peněz, t. j. nároku na účast ve
směně, neznamená to ovšem, že musím ho ihned
uplatnit a dát peníze do dalšího oběhu. Mohu si
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ten nárok uschovat pro příští dobu. Nejjednodušší
způsob by byl: schovat peníze do punčoch. Ale to
by se ovšem nesrovnávalo s funkcí peněz, jako
směnného prostředku. Uschovávání peněz doma,
thesaurace, přináší sice jejich majiteli blahý pocit
vlastnictví, ale dělá thesaurované peníze pro celé
národní hospodářství bezcennými. Směna vázne,
jelikož chybějí směnné prostředky a cedulová ban
ka jest nucena k novým emisím, čímž se nezřídka
stává, že výše bloku oběživa značně překročí pů
vodně zamýšlené množství.
Thesaurované peníze jsou nejen pro národní hos
podářství bezcennými, ale mohou se státi i ne
bezpečnými, byvše najednou ve velkém množství
dány na trh, jak tomu bývá v pohnutých dobách.
Peníze jako směnný materiál a peníze jako uchova
tel nároků — to lze srovnat jen tím způsobem, ze
peníze se uloží u dobrého peněžního ústavu, který uložený obnos připíše k dobru vkla
dateli a svěřené peníze vrátí ve formě zdravých
investic, neb půjčky a pod. národnímu hospodář
ství. Majitel vkladní neb šekové knížky jest naprosto
ve všem roven majiteli hotových peněz; jeho peníze
svěřené ústavu, peníze knihovní, čili žirární jsou
stejně dobrými penězi, jako hotové. Může je hned
vyzvednouti (vklady s výpovědní lhůtou jsou spe
cielním, zvlášť honorovaným případem), může jimi
platit a v nich přijímat platy. Mohu sousedovi)
zaplatiti dluh šekem. Má-li soused též v oné bance
účet, celý přenos obejde se bez hotových peněz;
jestliže má účet v jiném peněžním ústavě, rovněž
si vyrovnáme závazky bez hotového placení, banky
si to již vyúčtují mezi sebou. Tyto žirární peníze
plní svědomitě funkce hotových peněz — jako směn
ný prostředek a měřítko hodnot a hlavně — jako
uschovatel nároků a hodnot.
Hotové peníze, oběživo, nesmějí býti používány
k uchování nároků, poněvadž se to neshoduje
s jejich směnnou, funkcí, k tomu slouží žirární
peníze, které ovšem vznikají na základě obě
živa.
•
' ■
Vezmeme nej jednodušší případ: Mám slušný dů
chod, který postačuje nejen k ukojení potřeb, ale i
k úspoře nějaké částky. Svěřím-li já a tisíce a sta
tisíce jiných lidí peněžním ústavům své úspory, vyvytvořili jsme žirární peníze (k nimž jest třeba počítati i dluhy). Vidíme, že pro tvorbu žirárních pe
něz jest třeba: důchodu, úspory a co nejhlavnějšího
— hotových peněz. To znamená, že žirární peníze
vznikají prací hotových peněz. Abychom
si věc úplně ujasnili, představme si, že žirární peníze
má každý obyvatel země, takže se rozhodli odstraniti oběživo a vyrovnávati vzájemné závazky jen
súčtováními. Směna by se potom mohla konat na
prosto hladce, ale tvorba nových žirárních
peněz by ustala. Žirární peníze přecházely by
z účtu na účet, ale nový kapitál by se netvořil, po
něvadž zmizely hotové peníze. Vidíme tedy z toho,
že žirární peníze vznikají na základě oběživa a
očividno jest též, že čím * živější jest hospodářská
směna a čím více lidí jest zúčastněno hospodář
ského dění, tím větší jsou i reálné důchody, tedy
i úspory, t. j. rostou i žirární peníze.
Lze si ovšem představit, že každý má žirární pe
níze a že všechny platy se provádí pouhým súčtováním (clearingem). V anglosaských zemích pou
žívalo se zvláště v konjunkturních dobách clearin
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gu velmi zhusta. Skoro 8o»/o všech platů bylo ko
náno bez hotových peněz, jenom súčtováním, v Ně
mecku dle Wagemanna (Institut für die Kon
junkturforschung) asi 65 proč, všech platů. Oběživo
hrálo by v téměř stoprocentním clearingovém hos
podářství úlohu matrice, ze které vznikají žirární
peníze. Jest též jasno, že všichni činitelé, kteří ze
silují intensitu směny, tedy i oběh peněz, podporují
i tvorbu žirárních peněz a naopak, čím více oběh
a směna ochabují, tím pomaleji se tvoří žirární
peníze. Žirární peníze se jeví proto jako
funkce rychlosti oběhu hotových peněz.
Žirární peníze jsou plnohodnotnými náhradními
platidly a růst jejich jest bezpečným ukazovatelem
zdravého hospodářského života. Nemůžeme klásti
nějaké meze vzrůstu žirárních peněz. Obyčejně činí
poměr jejich k oběživu 6—8—12:1 (u vkladů).
Jelikož žirární peníze jsou nárokem na hotové
peníze, překotné vybírání vkladů, „run“, jest pro
postižený ústav, po případě pro celé národní hos
podářství katastrofou. Světové dějiny již zazname
naly několik takových katastrof, nej hroznější na
příklad zhroucení několika tisíc severoamerických
bank v listopadu r. 1929 a následujících měsících.
Miliony lidí byly tím ožebračeny, snad statisíce
jich skončilo sebevraždou. — Jest proto samotná
instituce žirárních peněz pochybenou? Nikoliv!
I když poměr vkladů v USA k oběživu byl 12:1,
což někteří národohospodáři pokládají za přepjatost
a nezdravý zjev, nesmíme zapomínati, že i kdyby
poměr vkladů k oběživu byl jenom 2:1 aneb ještě
menší, i tak by vklady též nemohly býti najednou
vyplaceny, jelikož tolik hotovosti by nebylo v celé
zemi. Žirární peníze nejsou špatným zařízením, ale
osudný jest run, který bývá znamením nedů
věry. Pokud se celé národní hospodářství nachází
v ovzduší klidu, důvěry a jistoty, run jest nemysli
telný. Zhroutí-li se však tyto mravní základy)
hospodářského života, pak jest konec. Místo klidu
a důvěry nastupují sobectví, panika a nedůvěra.
Lidé zapomínají ovšem při tom na to, že tím sami
usilují o zničení národního hospodářství a že kata
strofa znehodnotí nejen žirární peníze, nýbrž i ho
tové.
Při zdravých předpokladech hospodářského ži
vota — plná zaměstnanost lidí, vysoké skutečné
důchody, správně fungující oběživo, klid a jistota
— není žádného důvodu, proč by nemohly žirární
peníze růsti neomezeně. Převážně větší část hos
podářských styků mohla by se konat clearingem,
bez hotového placení. Úloha oběživa by se
soustředila v tom, aby rychle proniklo
celým národním hospodářstvím a navrátilo se tam, odkud vyšlo, zanechavši

po sobě vyrobené statky a vykonané
služby, nové vklady, směnky, šeky a pod.
D. Pomůcka kapitálové tvorby.
Kdyby všichni lidé bez výjimky úplně spotřebo
vali svůj důchod, přestala by tvorba kapitálu a nové
podnikání by bylo znemožněno. Tato pravda platí
ovšem jen pro finanční kapitalistický hospodářský
řád (nezaměňujte se soukromokapitalistickým
řádem — též SSSR má finančně kapitalistickou
soustavu!). Kapitál, t. j. úspora, jest nezbytným
předpokladem nového podnikání a hospodářské ini
ciativy vůbec. Novým podnikáním nemyslíme jen
novou továrnu a pod., ale i na příklad opravu stroje,
v závodě již pracujícím. Peníze jako uchovatel ná
roků jsou proto též pomůckou ve tvorbě nového ka
pitálu.
V jakém poměru stojí podnikání a úspora? Pod
nikání jest podmíněno úsporou. Jest tedy zcela roz
umným a spravedlivým, když podnikání platí úspo
ře odměnu, úrok. Úrok jako spravedlivá odměměna, ne jako obročnictví, ne jako podíl na zisku
bez risika ztráty — toť jedině možné odůvodnění
této instituce. Každý jiný poměr podnikání k úspo
ře jest nejen nemravný, ale i škodlivý pro hospo
dářský život a nemůže býti nikdy odůvodněn, nýbrž
jen vynucen.
1
Takovým donucením jest vysoký úrok (ať již ze
vkladů nebo z úvěrů), který není již spravedlivou
odměnou, nýbrž lichvářskou cenou peněz.
Peníze přestávají tu býti pravými penězi a stávají
se předrahým zbožím.
Odůvodnění vysokého úroku neleží v samotné
struktuře finančněkapitalistického hospodářství, nýné vlastnosti peněz, která zvrací jejich podstatu a
o které pojednáme v příští kapitole.
Shrňme všecko, co jsme dosud napsali:
Peníze jsou v podstatě zákonitým, všeobecným,
odůvodněným nárokem na účast v hospodářském
životě. Peníze mají funkce: býti směnným pro
středkem, hodnotným platidlem a měřítkem hodnot,
pomůckou kapitálové tvorby. Jako uchovatel ná
roků a hodnot a náhradní směnné prostředky slouží
žirární peníze.

Tedy: ideální poslání peněz spočívá v tom, aby
lidem sloužily. Ve skutečnosti však peníze ne
slouží lidem, nýbrž lidmi vládnou! Dnešní peníze
nejsou ani správným směnným prostředkem, ani
spolehlivým měřítkem hodnot; dnešní peníze jsou
nejdražším statkem na světě, středem a účelem
všeho hospodaření. Dnešní peníze proto ne
jsou pravými penězi, které by byly schopné sloužit
potřebám naší moderní doby.
(Pokračování.)

Naše akce.
V programovém prohlášení uveřejněném v prvém
čísle našeho časopisu, vyznačili jsme si jasně, co
chceme. Četné ohlasy a živý zájem, s jakým se
časopis setkal, utvrzují nás v tom, že jsme na
správné cestě. Rozšíření časopisu vyžádalo si pra
videlné uveřejňování stručných francouzských pře
kladů. Další zdokonalování časopisu se pilně při
pravuje, neboť chceme docíliti toho, aby náš časo
pis byl nejlépe vedeným odborným časopisem.

Avšak již v prvém čísle jsme také ohlásili, že
budeme se snažiti zříditi a zorganisovati svobodnou
„Sociální školu“, jejímž úkolem by bylo studium
všech důležitých otázek sociálních a hospodářských.
Ani v tomto ohledu nezahálíme. Jsme přesvědčeni,
že pouhé pořádání kursů kratších či delších nemůže
splniti tak veliký úkol, nýbrž že jest třeba skutečné
sociální školy, s povinností pravidelné návště
vy a stálou kontrolou přípravy a studia. Nelze upříti,
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že u našich odpůrců nejlépe organizovanou tako
vou školu nalezneme v Moskvě. Při úvahách o roz
dělení studia na naší „Sociální škole“ měli jsme na
zřeteli právě toto pozorování a zjištění.
Dnes máme před sebou jako výsledek našich
úvah prvý plán učební osnovy dvouleté Sociál
ní školy.
Přednášky byly rozděleny ve dvě skupiny:
a) křesťanská sociální ideologie a kritika so
ciálních směrů ostatních,
b) oddělení pro studium organisace a agitace.
V prvé skupině šlo by o zevrubnou kritiku marxis
mu, fašismu, rasismu, liberalismu, anarchického syndikalismu, politického agrarismu a ideologie středostavovství, jakož i kritiky jednotlivých politických
stran.
Současně s touto kritikou podával by se výklad
zásad křesťanského sociálního zřízení, v přednáš
kách o národním hospodářství, křesťanské socio
logii, dějinách křesťansko-sociálního hnutí, sociál
ní politice a zákonodárství a v přednáškách o spe
cielních problémech, jako reorganisaci, měnových
problémech, technokracii, přeorientaci výroby alp.
V oddělení druhém učilo by se zásadám organisačního umění a agitace, základům logiky, pořádaly
by se diskuse na různá themata, cvičení v poho
tových odpovědích, cvičení v sestavování reportáží,
letáků a novin, a konečně cvičení náboženská k pro
hloubení duchovního života.
Tolik o osnově.
Vyučování konalo by se pravidelně v hodinách
večerních, vždy asi 3 hodiny denně tak, aby účast
byla umožněna jak posluchačům, tak i přednášejí
cím, přes den jinak zaměstnaným.
K přednáškám hodláme vydati litografované ru
kověti. Doufáme, že přípravy naše se nám zdaří
a že na podzim tohoto roku školu zahájíme.
Dr. H.

ZAJÍMAVOSTI
ZE ŽIVOTA SOCIÁLNÍHO
A HOSPODÁŘSKÉHO.
Oprava. V minulém čísle v článku S. S. Ghelfanda ve vzorci bankovky na straně 30. je omylem
vytištěno slovo státovka, místo slova bankovka.
*

Hospodářství Anglie — vzorem nebo výstrahou?
Nebo čím?
Lloyd George o anglické krisi.

Všeobecně se říká, že Anglie je vzorem hospo
dářské vyspělosti, a hodně často čteš, že překonala
krisi. Uvádějí se i důkazy: bilance obchodu, vy
rovnaný státní rozpočet...
Nedávno uveřejnil Lloyd George, bývalý mini
sterský předseda Anglie, své názory o hospodář
ské krisi a svůj program obnovy hospodářského ži
vota. Nebylo možno dovědět se, co o tom myslí
vláda; jen tolik bylo vidět, že jí postup Lloyd Georgeův nebyl příjemný. Teď se věci trochu vyjas
nily.
Co tvrdil a chtěl Lloyd George?
Tvrdil a celkem dostatečně číslicemi dokázal:
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že dvě pětiny obyvatelstva Velké Britanie (Anglie,
Skotska a Walesu) žijí v nedostatku. Nezaměstna
ných je totiž již hodně dlouho více než 2 miliony^
5 milionů je zaměstnáno jen několik málo dnů v tý
dnu; a ještě několik set tisíc nezaměstnaných sta
tistika vůbec nezachytí. S členy rodin, jejichž ži
vitelé jsou bez práce, odhaduje Lloyd George počet
všech nedostatečně živených, bídně šacených a špat
ně ubytovaných na 18 milionů, což se rovná dvěma
pětinám všeho obyvatelstva Velké Britanie (45 mil.).
Lloyd George uvádí mnoho úředních zpráv na
potvrzení svých stížností a požadavků, na př. výsle
dek církevní konference ze začátku r. 1935: „Nemů
žeme dále přihlížeti k rostoucímu poklesu kultury, a
životní míry. Demoralisace ták pokročila, že jí ne
napravíme, i kdyby již zítra opět nastal blahobyt.
Jsme povinni stále upozorňovati národ na tuto sku
tečnost, abychom vyburcovali její zodpovědnost.
Bylo sice již leccos podniknuto na pomoc, ale vše to
nestačí, nouze je příliš veliká.“
Národ — praví Lloyd George — je povinen opatřiti nezaměstnaným práci, postarati se o výživu,
ošacení a ubytování svých členů. A kdyby na to
nynější soustava hospodářství a finan
cí nestačila, musila by býti opravena
a doplněna.
Ovšem: Anglie stojí v čele říše objímající
obytného povrchu zemského a
všeho lidstva;
má k disposici % vší výroby pšenice, bavlny a
uhlí, 1/2 bavlny a kaučuku, 2/3 všeho zlata. A vše
to nestačí, aby se řádně uživilo 45 milionů Angli
čanů !!
To znamená jistojistě, že celá nynější hos
podářská a zvláště finanční soustava
už nestačí a proto vyžaduje důkladné reformy.
A příčiny takové krise anglického hospodářství?
Lloyd George zvláště uvádí: scvrknutí světového
obchodu, které je způsobeno industrialisací téměř
všech zemí a různými ochranářskými opatřeními
(cla a kontingentace); dále také stále po
kračující racionalisaci, která více a více a stále
rychleji vyřaďuje lidskou práci. Vše to zase vede
k hromadění kapitálu v bankách, poněvadž ho už
nelze se ziskem investovati do průmyslu a obchodu.
To píše a dokazuje muž, který byl v kritických
letech 1916—1922 předsedou anglické vlády, a těší
se, ačkoliv má i rozhodné odpůrce, dnes ještě ve
liké popularitě! Netřeba mnoho důvtipu k nabytí
přesvědčení, že i mohutné impérium anglické do
kazuje svou krisi naprostou neschopnost dosavadní
liberalistické soustavy k ovládnutí a překonání ny
nější všesvětové krise. Kéž by i naši odpovědní
činitelé porozuměli této výstraze! Vůdce anglic
kých liberálních národohospodářů Keynes už po
rozuměl; právě prohlašuje, že je třeba rozloučiti se
s liberálními názory, poněvadž svět, podmínky hos
podářství, tak se změnily, že liberalismus se k nim
už nehodí.
Ale i návrhy Lloyd Georgeovy, jak zjednat ná
pravu, dokazují proti jeho vůli totéž. O tom příště.
Pravá příčina vzrůstající nezaměstnanosti.

Bývalý ředitel Mezinárodního úřadu práce, fran
couzský poslanec Paul Rives měl nedávno zajíma
vou přednášku o pravých příčinách dnešní krise.
Uváděl pozoruhodné argumenty. V dobách ruční
výroby se pracovalo pomalým tempem, a výroba se
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mohla takto sama sebou přizpůsobit! pravidelné
a stálé spotřebě, vyjímaje případy přírodních kata
strof a sezónních výkyvů. Po vzniku tovární vý
roby se situace podstatně změnila. Za účelem zdolání
konkurenčních podniků hleděly továrny zrychlovati
pracovní tempo a snížiti výrobní náklady. Jakmile
pak nastala přestávka ve spotřebě, nastala vždycky
nepravidelnost ve výrobním procesu a zásoby ne
prodaných výrobků nepoměrně vzrostly. To bylo
lze pozorovati už od XVIII. století. Vyskytly se
tu pravidelné io-leté cykly (období). Tehdy sta
čilo jen zpomaliti tempo výroby, aby přebytečné
zásoby byly upotřebeny. Dnes ovšem nelze už mluviti o cyklických poruchách výrobního procesu, jde
už o „strukturální“ poruchy, strojní technika se zdo
konalila a zdokonaluje stále takovou měrou, že ve
liká část nezaměstnaných zůstane na trvalo vyřazena
z nynějších výrobních procesů. Následkem technic
kého pokroku omezuje se lidská práce čím dále,
tím více jen na dozorčí Činnost. Téměř každý
technický pokrok působí jen zhoršení nezaměstna
nosti. Faktem jest, že výroba a nezaměstnanost stou
pají ve stejném poměru! O tom přinesl zajímavá
fakta S. S. Ghelfand v minulém článku „Cesta
z krise?“ Stojí však za to doplniti jeho ukázky dal
šími příklady, uvedenými poslancem Rivesem: Ze
mědělství v USA vykazuje od r. 1910 zvýšení vý
roby o 280/0, zatím co pracovních sil ubylo o 6°o.
V automobilové výrobě bylo nahraženo v minulých
letech 600/0 všech dělníků novými stroji. Ve staveb
nictví vykazuje od r. 1927 zastavěná plocha pří
růstek o 110/0, zatím co dělníků při tom ubylo o
150/0. Ve výrobě bot nahražuje 100 strojů 25.000 děl
níků. Elektrisace dolů dovoluje snížení pracovních
sil na i/3 dřívějšího stavu. Dříve bylo třeba 718 děl
níků na výrobu žárovek, které dnes stroj vyrábí
v 1/10 dřívější doby. Přes rozvoj elektrisace zaměst
nává americký průmysl žárovek o 250.000 lidí méně
než dříve. Nedávno jedna americká banka zavedla
stroj, který vyrábí za 1 hodinu 7500 šeků s tako
vými zárukami, jaké nebylo možno dříve míti, po
něvadž osoba, která podepisuje šek, jest současně
olotografována na šeku! A konečně velká továrna
New York Edison Co zřídila elektrickou centrálu,
která jest obsluhována „Roboty“ a dodává proud
300.000 rodinám, aniž by k tomu bylo třeba jedi
ného dělníka. Výroba roste a současně se zmenšuje
počet zaměstnaných! Poslanec Rives poukazuje
pak na mylný názor, že prý technický pokrok vy
rovnává úbytek lidské práce na jedné straně vzni
kem nových podniků na druhé straně, jako na př.
elektrotechnika způsobila zase vznik průmyslu ra
diového, módní průmysl se svým standardním zbo
žím zase dal vznik průmyslu umělého hedvábí atd.,
že tedy jde jen o výměnu pracovních sil z jednoho
oboru do druhého. Rives správně zdůrazňuje, že se
při tom zapomíná na jednoho velmi důležitého či
nitele, kterým jest čas! Totiž znovuzařazení, a
zvláště přeškolení vyřaděných sil vyžaduje více mě
síců a někdy i let. Tak podle amerických odboro
vých statistik 600/0 propuštěných dělníků jedné to
várny našlo znovu práci až za 6 měsíců a 50/0 děl
níků ji našlo teprve po roce. Podle stejných sta
tistik prý 100/0 dělnictva jest na trvalo vyřáděno
z výrobního procesu. Ke konci Rives poukazuje
ještě i na druhého činitele: na mzdy! Stále vzrů
stající výrobě by mělo odpovídati zvýšení všeo

becné kupní síly. Místo toho stálá nezaměstna
nost snižuje ještě více mzdy, místo aby se zvýšily
v poměru k technickému pokroku a zrychlení vý
roby. To jest hlavní příčinou krise. A dokud —
končí posl. Rives — se nic nepodnikne, aby mzdy,
výroba, pracovní doba a opatření práce byly přeorganisovány na ioo»/o, nemůžeme se nadíti zlep
šení hospodářské situace.
—w—
Nový čsl. občanský zákoník a manželské právo.

Univ. prof. JUDr. Adolf Procházka přednášel
v Lidové akademii v Olomouci dne 19. března 1936
o nové úpravě manželského práva. Vzhledem k vý
znamu této přednášky podáváme zde krátký výňa
tek. Rozluková novela z roku 1919 znamená poru
šení shody státního a církevního zákonodárství ve
věcech manželských. Upravuje manželské právo pří
slušníků všech konfesí jednotně, a to na zásadě
rozvížitelnosti manželství, což znamenalo hlavně ná
por na dosavadní nerozlučitelnost katolických man
želství. Zástupci katolických stran v našem revoluč
ním Národním shromáždění žádali, aby o tak seku
lární otázce rozhodlo hlasování lidu, sami pak odmí
tali rozluku manželství, poukazujíce na nebezpečí
rozleptávání našeho dosavadního společenského ži
vota, založeného na manželství a rodině. Navrho
vatelé se této námitce vyhýbali a zapomněli, že man
želství za platnosti rozlukové novely bude jen do
časným svazkem mezi mužem a ženou, čímž jako
sociální zjev nebude se mnoho lišiti od volného sou
žití muže a ženy podle ideálů komunistických. Ne
přiznali dále, že uvolnění svazku manželského osla
bí vztah rodičů a dětí a povede k rozpadávání ro
diny. Tím dojde k atomisování lidské společnosti,
která napříště nebude vzrůstati z rodin, nýbrž pří
mo z jedinců, ovládaných bezprostředně státní všemocí. Rozluková novela zavádí fakultativní civilní
sňatek (byl navrhován obligatorní, ale ten se poda
řilo katolickým stranám odvrátiti), vypočítává dů
vody rozluky manželství a ruší některé překážky
manželství. Rozluku nadále neobyčejně usnadňuje
přípustnost přeměny rozvodu v rozluku. Této pře
měny praxe zneužívala tím, že rozluku povolovala
podle rozvodového rozsudku vydaného pro zmeš
kání nebo uznání žalované strany. Tím rozluka
manželství byla zcela dána do rukou manželů. V po
slední době praxe nej vyššího soudu přinesla v tom
to směru částečnou nápravu. Avšak osnova nového
občanského zákona pokračuje v tendenci rozluko
vého zákona. Navrhuje obligatorní civilní sňatek
a jen pro případ, že tento návrh politicky se ne
prosadí, dodává náhradní texty, zachovávající do
savadní civilní sňatek fakultativní. Osnova dále po
vážlivě rozšiřuje možnost prohlásiti manželství za
neplatné pro omyl jednoho ze snoubenců. Mezi ji
ným rozšiřuje přípustnost rozluky, jednak tím, že
stanoví za generální důvod rozluky manželský roz
vrat, jednak tím, že dává jak nevinnému, tak vin
nému manželi právo, aby po uplynutí dvou let
od právoplatného rozvodového rozsudku žádal o
rozluku, i když žádného rozlukového důvodu nemá.
Zejména tímto předpisem žene osnova náš lid do
konkubinátů. Řečeným přidpisem jsou též ohroženy
pensijní nároky manželek, rozvedených bez své viny.
Zásluhou min. Šrámka se podařilo odloučiti od re
formy našeho občanského zákona manželské prá09
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vo, které bude ujednáno odděleně. Po této zajímavé
přednášce se rozpředla debata, které se zúčastnil
i univ. prof. Dr. Vašek a jiní.
—w—
Spěje Rusko k demokracii?

Moskevský korespondent vídeňské ,,Neue Freie
Presse“, který dodává celkem střízlivé články, sdě
luje o připravovaných reformách ústavy v sovět
ském Rusku:
Nové volební právo má býti všeobecné s vý
jimkou těch osob, které byly odsouzeny ke ztrátě
všech čestných práv. Nové právo bude také rovné,
t. j. jednoho zástupce bude míti stejně velký počet
obyvatelstva městského jak venkovského; dřívější
výsady měst zmizí. Volby budou prý přísné a tajné.
Hlavní otázka je: Bude možno voliti jen podle
jedné kandidátky, nebo bude jich sestavováno ně
kolik? Pravděpodobně nebude vždy jen jedna listina
kandidátů — ale to ještě naprosto nebude obrat
k demokratické svobodě. Listiny budou se
stavovány organisacemi, které jsou úplně ovládnuty
komunisty. Vždyť v SSSR, vůbec není ani jedné
organisace, která by nepodléhala vlivu komunistické
strany. Její diktatura jest tak zabezpečena, že jaká
koliv oposice — byť jen v tisku — je nemožná.
Diktatura záleží v tom, že strana komunistická
vnikla, vrostla do všeho státního organismu, a tento
státní stroj ovládá úplně všecku propagandu, tisk,
nakladatelství, rozhlas, divadlo, film, všecky složky
kultury; komunisté je řídí, a i nad nimi ještě bdí
přísná komunistická censura; konečně i soudnictví
a můžeme říci všecka moc exekutivní je v rukou
komunistické strany.“ Novou tak zvanou demokra
tickou reformou ústavy málo se tedy změní ve vnitř
ním politickém životě sovětského Ruska.“
Diktatura strany komunistické zůstane, ale
diktatura třídní zmizí, či lépe již zmizela. Už ne
bude privilegované třídy, nýbrž všichni obyvatelé
budou míti formálně stejná práva. Všichni, bez roz
dílu sociálního postavení své rodiny, mohou se státi
členy komunistické strany, avšak jen postupně a
podle schopností: nejprv vstoupí do organisace
„sympatisujících“, potom, osvědčí-li se, do organi
sace „kandidátů“ a konečně do organisace rozho
dující a skutečně vládnoucí. Hlavně tím je namířeno
na mládež. Strana komunistická bude tímto způso
bem vydatně posílena. Dřívější „čistky“ se všemi
svými choulostivými účinky se stanou zbytečnými.
Zajisté důkladně a chytře to vše promyšleno —
zda-li se z toho však přece nevyvinou i neočekávané
následky, ukáže teprve budoucnost.
*

Nezaměstnanost mladých a starých v CSR.

Ředitel Všeobecného pensijního ústavu a před
seda Sociálního ústavu prof. Dr. E. Schoenbaurn
měl v sídle Sociálního ústavu přednášku o stavu
nezaměstnanosti mladých a starých v Českosloven
ské republice. Prof. Schoenbaurn, který patří k vý
značným tvůrcům sociálního pojištění v Českoslo
vensku, jest nejpovolanějším odborníkem v soci
álních otázkách a i v této přednášce dovedl na zá
kladě statistiky provésti zajímavé, vědecky pod
ložené úsudky o současném stavu.
Řečník, jako mnozí jiní, zdůraznil znovu nedo
statek a vady statistických dat nezaměstnanosti a
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zaměstnanosti, zvláště pokud jde o rozvrstvení ne
zaměstnaných podle stáří, a pokud jde o příčiny
nezaměstnanosti. Proto dovolává se jen cizích sta
tistických dat, při studiu problému nezaměstnanosti
mládeže a problému trvalé nezaměstnanosti sta
rých dělníků. Z anglických a německých příkladů
odvozuje Dr. Schoenbaurn, že hrozí také u nás v dů
sledku dlouho trvající nezaměstnanosti mládeže a
omezeného přijímání učedníků a mladistvých děl
níků nedostatek cvičeného a kvalifiko
vaného dorostu. V některých průmyslových
oborech nebude při návratu normálních poměrů
možno nahraditi úbytek starších kvalifikovaných děl
níků dorostem. Tak i v Německu právě při zbrojní
konjunktuře bylo pozorovati dočasný nedostatek kva
lifikovaných sil pro jemnou mechaniku. K tomu
přistupuje ještě okolnost, že děti opouštějící školy
nechtějí se už věnovati manuelním pracím a těžkým
povoláním. Proto lze také vysvětliti zajímavý fakt,
že počet pojištěnců Všeobecného pen
sijního ústavu od r. 1926 do r. 1929
vzrostl z 211.919 na 280.603, zatím co po
čet pojištěnců Ústřední sociální pojiš
ťovny se v této době nezměnil. Jako hlav
ní prostředek k omezování nezaměstnanosti mla
dých nezbývá než opatření práce, kromě čehož
ovšem mohou býti úspěšně provedena tak opatření
sociálně-politická. Tak na příklad sociální důchod
zavedený novelou pensijního zákona z r. 1934, opa
třil zaměstnání 14.00 zaměstnancům tím způsobem,
že přiznal pojištěncům starším 65 let tehdy starobní
důchod, opustí-li zaměstnání. Uvolnění míst obsa
zených staršími zaměstnanými lze docíliti i kolonisačními akcemi pro veřejné i soukromé důchod
ce, tak, že jejich důchod by sloužil k zúročení a
amortisaci nákladů na stavbu rodinných domků s
malým hospodářstvím. Obtíž je však v tom, že dů
chody jsou příliš malé.
Pokud se týče trvalé nezaměstnanosti, dokládal
prof. Schoenbaurn na základě statistik Všeobecného
pensijního ústavu, jakož i z anglických dat, že 200/0
všech nezaměstnaných je nezaměstnáno trvale, za
tím co zbývajících 8o<>/o si najde vždycky po nějaké
době opět zaměstnání, bud přechodné anebo trvalé.
Také prof. Schoenbaurn poukazuje na to, že i po
návratu normálních poměrů zůstanou celé deseti
tisíce starších osob bez nároků na sociální
pojištění a také bez naděje na to, že se vrátí
zase k výdělečné činnosti. Dalo by se to řešili při
znáním zredukovaných invalidních důchodů, které
by však byly příliš nízké, a kromě toho by sociální
ústavy následkem hospodářské krise a tím ubýva
jících příjmů sotva mohly ze svého k tomu přispívati.
,
Ke konci přednášky vysvětlil prof. Schoenbaurn
zjev zestárnutí populace, t. j. zvýšení podílu star
ších osob na celkovém počtu obyvatelstva, tím,
že se prodlužuje délka lidského života a současně
se mění výrobní a hospodářská technika, t. j. racionalisace. (Zbytečno k tomu poznamenávati, že
úbytek natality, tento zjev zestárnutí populace jen
zostřuje. Pozn. red.). Racionalisací však současně
se zvyšuje nedostatek pracovní příležitosti i pro
tyto starší osoby, jejichž problém jest takto neméně
vážný než problém nezaměstnanosti mladých a ne
může býti vyřešen jinak, než sociálně-politickými
zásahy.
—w—
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RECENSE
Karl Resar: Technokratie, Weltwirtschaftskrise
und ihre endgültige Beseitigung. Physikalische

Quellenforschung u. Zielsetzung der Technokratie.
(Wien I. C. Barth Verlag für Wirtschaft u. Archi
tektur. 204 str. Cena?)
Než tato knížka vyšla, byla již předem s velkou
chválou ohlašována — a do jisté míry zasluhuje
uznání. Autor se nespokojuje s nějakým pouze po
vrchním vylíčením hospodářské krise a jejího vy
řešení, nýbrž ponořuje se do hlubiny posledních
příčin dnešního chaotického zmatku — ne však po
stránce filosofické v přesném smyslu toho slo
va, nýbrž vždy podle fysických, hmotných souvislostí
a zjevů, jak to i podtitul knihy naznačuje: „Phy
sikalische Quellenforschung“. Postupuje tak
hloubavě a zároveň všestranně, že mnohý čtenář
inusí napínati všechnu svou pozornost, aby porozu
měl, kam jej autor vede. Slyšel jsem, že kterýsi čtenář-odborník několikráte chtěl se s knihou Resarovou z této příčiny a pro její těžkopádný sloh rozloučiti — ale její vážný obsah opět a opět jej při
poutal, až ji přečetl celou a nelitoval. Škoda, že
kniha trpí těmito nedostatky; mohla by mnohem vy
datněji přispěti k vysvětlení a tím i ku překonání
nynější krise. Částečně autor sám napravil tu chybu
tím, že hlavní své myšlenky ke konci shrnul v pře
hledných kapitolách a své požadavky sestavil v řadu
stručných paragrafů. Zde některé z nejdůležitějších:
Zde některé z nejdůležitějších:
A. Hospodářsko-politické požadavky: úplné sestátnění
veškeré výroby a distribuce energie (fysické), sloužící
hospodářské výrobě, musí býti podřízena odbornickému,
úplně odpovědnému technickému vedení. Rekonstrukce dosa
vadní, dalšího vývoje neschopné soustavy hospodářské, mě
nové, peněžnické. Zřízení státních vědeckých ústavů pro
řešení otázek, týkajících se energie a surovin.
B. Sociálně politické požadavky: Každému příslušníku
státu musí býti zaručeno existenční minimum; každé vyko
řisťování, sociální a hmotné bezpráví, bude znemožněno.
Zestátnění všech pojišťoven a zařízení sloužících sociální
péči; jisté instituce nemající značného vlivu na všeobecný
vývoj zůstanou v soukromých rukou. Technokratický řáď
umožní zařazení každé pracovní síly do rámce výroby.
Doba pracovní se stanoví a změní podle postupu vývoje
technického, sociálního, duchového. Výkonnost a spotřeba
navzájem se podmiňují a zároveň určují dobu pracovní.
C. Kulturní požadavky: Svoboda náboženství a uznání
každého náboženského a kulturního sdružení, pokud ne
poškozuje přirozený vývoj celku nebo jej nesvádí na cesty
vedoucí do katastrofy. Úplné zrušení jakýchkoliv osobnídh
nebo stavovských privilegií ve věcech vzdělání.
D. Administrativní požadavky: Jelikož všecky stavy a
povolání ohrožujícímu je zhroucení jen tak se mohou ubríniti, že jejich zájmy budou obhajovány schopnými zástupci
z vlastních jejich řad, žádáme autonomii pro stavy s vylou
čením všech neschopných zástupců. Proto mohou býti zá
stupci stavů a povolání jen příslušníci technokratů s patřič
ným vzdělání ve věcech státních, finančních, hospodářských,
vědeckých. Každému stavu a povolání přísluší právo spolu
rozhodovat^ podle věcného a číselného významu dotyčného
stavu pro celek.
E. Mezinárodní styky: Žádáme spolupráci všech techniků
a přátel techniky k uskutečnění technokratického životního
a hospodářského plánu na nejširší základně. — Místo pestro
barevných politiků ve Společnosti národů chceme tam míti
delegace z nejschopnějších zástupců stavů a povolání. Vše
mi prostředky bojujeme proti politice vedoucí do války
a katastrofy. — Spory jakéhokoliv rázu budou vyro/lá
vány duchovými, nikoliv válečnými prostředky.

Kniha Resarova přes různé své nedostatky, jež se
s dostatek vysvětlují tím. že autor je „autodidaktem“
(samoukem), znamená kus poctivé práce a zaslu
huje pozornosti a uznání zvláště také po stránce

kritiky, že totiž dosavadní soustava hospodářská —
liberalismus — je naprosto neschopna překonávání
krise.
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RÉSUMÉ
Dr. B. Vasek: La politique de famille.
La famille est la base naturelle de la société; voilà
pourquoi il faut avoir un soin positif de la famille.
Le soin de la famille embrasse non seulement la
politique de famille de l’État, mais aussi beaucoup
d’autres choses, comme on le voit par les divers ar
ticles de l’encyclique ,,C. c." en ce qui concerne
l’affermissement de la famille.

♦
Dr. F. Krus S. J.: L’Encyclique ,,Q. A.“ ac
compagnée d’une explication succincte.
L’auteur poursuit l’explication de l’encyclique.

*
Dr. F. Krus S. J.: Notre devise: La justice
sociale et la charité. 2. La charité.
On ne peut construire l’ordre économique et social
sur la justice seule, c’est encore la charité qui doit y
collaborer. Tant qu’il y avait eu, dans la vie des
peuples, le sens de la charité, on supportait même
les crises économiques qui, de temps en temps,
apparaissaient; mais à partir du temps où le libé
ralisme a fait sortir la charité de la vie, on sent
surgir de nouveaux contraires sociaux.

*
Dr. M. Weirich: L’ouvrier est-il l’industriel?
L’auteur en définissant le mot „industriel“ arrive
à la conclusion que le mot „industriel-ouvrier“ est
irréalisable dans l’ordre économique d’aujourd’hui,
sinon sous les formes les plus modestes de la com
munauté de la propriété et d’entreprise et de la par
ticipation des uovriers aux bénéfices. Le mot, „in
dustriel“ n’existe plus dans un ordre socialisté et,
à plus forte raison, c’est celui d’industriel-ouvrier
qui en est banni.
L’auteur étudie les possibilités de la socialisation
en Tchécoslovaquie et démontre (voir § 109 de
la Charte constitutionelle de la Rép. tchécosl.)
la facilité de créer la plus radicale socialisation et
une restriction de la propriété, même sans domma
ges-intérêts.
Contre le programme socialiste l’auteur pose la
thèse catholique suivant laquelle la socialisation n’est
possible, même nécessaire que sous certaines conditions
(le salut public comme le dernier moyen, la téléologie technique, économique, financière et sociale,
l’indemnité juste), mais il porte le jugement que
ce n’est pas la connaissance d’être privé des moyens
de production qui déprime l’ouvrier d’après-guerre
du XXe siècle, mais que c’est le contraste du luxe
et des récompenses excessives des chefs d’un côté
et, de l’autre côté, que c’est l’abaissement forcé du
nievau du bien-être général de l’ouvrier et de l’em
ployé. La question n’est plus „l’ouvrier-industriel'
mais ,,1’ouvrier-l’homme“ ; voilà le mot incompris, ni
par le capitaliste libéral (du côté matériel et intel
lectuel), ni par le socialiste (surtout du côté intel
lectuel).
Mais, s’il faut défendre énergignement la pro
priété, il faut avec plus d’énergie encore, condamner
et arrêter son abus en suivant l’exemple des ency
cliques sociales du pape, piloriant, plus encore due
de graves conséquences du bolchévisme, l’indiffé
rence et l’inconsidération de ceux, qui ne pren
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nent aucun soin à faire disparaître la triste situation
d’aujourd’hui qui irrite le peuple et ouvre le chemin
au désordre et à l’anéantissement de la société
humaine.
*

S. S. G he 1 fan d: La lutte contre le chômage
à l’aide du système de l’argent émis à terme en
série.
On retire l’argent de la circulation en émettant
de nouveaux papiers-monnaies en 12 séries égales,
dont chacune présente la perte d’un mois suivant
le terme des séries. Par exemple: Un billet de
100 Kc de 1937 vaudra en janvier 1937 100 Kc,
en février 99 Kc, en mars 98 Kè etc. Les séries
perdant vont être retirées et au lieu d’elles on
émetra d’autres à la valeur intégrale.
La première série perdant dans une année 120/0.
la deuxième 11 °/o, la troisième 100/0 de la valeur no
minale, la perte totale monte à ô^0/» dans une année.
La Banque Nationale émet tous les ans les émis
sions complétives comprenant 6V2°/o du total. La
Banque d’émission transmet ces émissions à l’Eta
blissement du réescompte et du lombard. Dans
une année, l’Etablissement du réescompte gagne
390,000.000 Kc (L’émission totale monte à 6 mil
liards). Ne pouvant éviter la perte de série qu’à
l’aide du prêt de l’argent ou en le déposant à un
établissement financier qui, à son tour, reprendra le
même procès et fera circuler l’argent on le déposera
à l’Etablissement du réeskeompte, on en parviendra
à la participation de l’Etat à la formation du ca
pital et à l’exploitation complète de l’argent.
On voit par là l’importance de l’Etablissement du
Réescompte et du Lombard; il y aura, d’ un côté,
les versements obligatoires des établissements finan
ciers, puis tout l’argent mort qui courrait le danger
de la perte de série et qu’il faudra y déposer; de
l’autre côté, il y aura les papiers complétas au mon
tant annuel de 6'-/2 % de toute l’émission, les verse
ments des personnes privées, le gain des opérations
linancières etc.
En outre, l’auteur tâche à résoudre d’autres ques
tions techniques et présente le tableau de l’économie
ressuscitée.
*
Dr. A. Fuchs: La démocratie et les encycliques.
Dans cet article l’auteur apprécie des phénomè
nes économiques et politiques de nos .jours surtout
au point de vue des encycliques sociales des papes
modernes.
*
R. Moller: Les problèmes de l’Espagne.
Dans cet article l’auteur parle des problèmes éco
nomiques et sociaux en Espagne depuis la révolu
tion de 1931 qui mit fin au règne des Bourbons.
Le premièr gouvernement républicain eut à ré
soudre beaucoup de problèmes, entre autres celui
de la réforme foncière.
En 1933, c’étaient les partis modérés qui rempor
tèrent la victoire dans les élections. Si c’est main
tenant la gauche qui, dans les récentes élections,
a repris la main, la faute en est — d’après l’avis
de l’auteur — aux modérés qui ont commis de graves
fautes entre lesquelles c’était surtout l’abandon de la
réforme foncière et celui de la construction d’une
moderne législation sociale.
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