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Dr. F. Kruš S. J.:

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

B. Jaké podněty dala encyklika „Rerum
novarum“ státu?
a) R. n. bourala osudný 1 i be r a lis t i c k ý
názor sociální o úkolu státu.
Poněvadž někteří lidé i Církev činí odpovědnou za
hospodářské zlořády, musíme připomenouti, že přes
všecku péči, již Církev vynakládala i o hmotné zá
jmy dělnictva, přece nikdy si neosvojovala právo
přímo zasahovati do hospodářské politiky, pod
léhající autoritě státní. Pomáhati v pravé všestranné
lidovýchově, nahrazovati křesťanskou dobročinností
nedostatky státní péče o pracující lid, k tomu je
každý oprávněn, tedy i Církev. Ale i připomínati
státu naléhavé povinnosti, vlivem nesprávných stát
ních theorií zanedbávané, takovéto škodlivé theorie potírati, bezpráví na lidu páchané náležitě kárati,
úsilí o spravedlivý sociální řád podporovati — k to
mu je rovněž každý oprávněn, ovšem podle schop
ností a povolání. To učinil i Lev XIII., zvláště svou
dělnickou encyklikou. Důrazně připomenul státu, že
se nesmí spokojiti s úkolem hlídače práv jednot
livců (Lassalle nazval takový stát „Nachtwächter
staat“), nýbrž že jeho velká povinnost jest, svými
zákony a nařízeními přivoditi a zabezpečiti všestran
né blaho obe c né se zvláštní péčí o slabé a
chudé. Pius XI. o tom píše:
25. Pokud se týká státní moci, Lev XIII. směle
jde za hraníce liberalismem položené a bez bázně učí,
že státní moc se nesmí pokládati jen za hlídače
práv a řádů, nýbrž že musí, jak jen možno, „veške
rým svým zákonodárstvím a všemi zařízeními snažit
se o to, aby již z uspořádání a zařízení státu samo
sebou vyrůstalo blaho jak celku, tak jednotlivců.“
Jednotlivým občanům a rodinám že se arci musí
ponechati spravedlivá volnost v jednání; při tom
však že musí zůstati zabezpečeno obecné blaho
a že musí býti zamezeno jakékoliv bezpráví. Úko
lem vlády státu že je chrániti celek a jeho složky;
avšak při hájení práv soukromých že se musí zvláště

přihlížeti k slabým a chudým. „Neboť lidé bohatí,
jsouce zabezpečeni ochrannými prostředky svými,
nepotřebují tolik spoíéhati na ochranu státu; lid
chudý však, nemaje na obranu svých práv pro
středků vlastních, jest odkázán hlavně na ochranu
státu. Dělnictvo náleží mezi lid chudý; proto se ho
má stát ujímati zvlášť starostlivě a prozíravě.“
Zde se musíme na chvíli pozastaviti. Ona slova:
Lev XIII. směle jde za hranice libera
lismem položené a bez bázně učí, že státní
moc se nesmí pokládati jen za hlídače práv a řádů,
nýbrž že se musí, jak jen možno, „veškerým svým
zákonodárstvím a všemi zařízeními snažiti o to, aby
již z uspořádání a zařízení státu samo sebou vy
růstalo blaho jak celku, tak jednotlivců“ — tato
slova mají veliký význam pro vývoj sociálních snah
i pro spravedlivé posouzení tohoto vývoje. To nám
vysvětlí historická vzpomínka: Když byla dělnická
encyklika uveřejněna, samozřejmě ji neuvítal všecek
svět radostně: někteří podezřívali Lva XIII. z ko
munismu! Jiní liberálové se na ni zlobili proto, že
neohroženě odkryla zaostalost liberálního státnictví
ve věcech hospodářsko-sociálních. I snažili se, vý
znam encykliky snížiti a dokázati, že vlastně Lev
XIII. nic nového neřekl a nic nenavrhl, co by již
v evropských státech nebylo prakticky provedeno.
Židovsko-liberální „Neue Freie Presse“, tehdy na
výši své moci, psala: „Encyklika svým obsahem
ani o krok nejde dále než reformy, které v praxi
již dávno zákonodárstvím jsou zavedeny, na př.
nedělní klid, zkrácení pracovní doby, ochrana žen
a dívek. Požadavky papežovy znějí jako ozvěna
rakouské živnostenské novely.. . Raději bychom
byli slyšeli, jak by s hlediska Církve bylo třeba
zásadně posouditi celou sociální otázku.“
Správně rozeznává „Neue Freie Presse“ reformu
celého sociálního řádu a nápravy jednotlivých zlo
řádů (na př. zneužívání ženské i dětské práce, ne
uvěřitelně špatné poměry v dělnických bytech a
v dílnách po stránce zdravotní); stalo se zvykem,
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zákony a zařízení těchto jednotlivých věcí se týka
jící nazývati „sociální politikou“, kdežto slo
vem „sociální reforma“ se označují snahy
po obnově všeobecné, jdoucí do kořene všeho so
ciálního života. Liberální stát pak po obou těchto
stranách zanedbává své povinnosti.
Podle slov „N. Fr. Pr.“ by se sice zdálo, že
aspoň „sociální politika“ pracovala ochotně
a radostně — skutečnost byla však pravý opak.
Bylo třeba dlouhé práce a heroické trpělivosti křes
ťanských poslanců v berlínském a jiných parlamen
tech, než se jim podařilo přesvědčiti své kolegy
liberálního smýšlení, že to není „nezměnitelný zá
kon“, aby s pracujícím lidem bylo nelidsky krůtě
nakládáno.
Nejednou byli katoličtí politikové pro své lidu
milné návrhy sami podezříváni z buřičství a ko
munismu. Liberalismus má o rozvoj spravedlivé so
ciální politiky pramalé zásluhy; co vykonal, vykonal
z přinucení, ne z radostné ochoty.
Ale hlavní věc je sociální „reforma“ ve
smyslu pronikavé změny celého sociálního řádu.
Pro to liberalismus neměl nijakého porozumění a
nemá ho ani dnes: domnívá se, že se svými zastara
lými zásadami vystačí i na vyřešení dnešní krise.
Mizerné příštipkářství ! Katoličtí sociologové ode
dávna stále připomínali nutnost sociální reformy,
jdoucí do základů. I< jejich požadavkům patřilo
zvláště také, aby stát se zbavil oněch nesprávných
liberalistických názorů o svých povinnostech (Laissez faire, laissez aller — Ať to jde, jak to jde, neza
sahujte do toho) a zahájil čilou práci — a sice po
sitivní, kladnou práci, nejen jakýsi dozor! — pro
vytvoření a zabezpečení obecného blaha. Poněvadž
však liberální politikové tomu nechtěli rozumět a
nebylo naděje na provedení všeobecné reformy,
proto nezbývalo i katolickým politikům a hospo
dářům než spokojiti se prozatím s energickou so
ciální politikou, t. j. s odstraněním nejhorších zlo
řádů sociálních. Ona stížnost „N. Fr. Pr.“, jako
by Lev XIII. nic neřekl o základních zása
dách společenského řádu — je tedy neodůvodněna.
Ona věta dělnické encykliky o zodpovědnosti státu
za obecné blaho obsahuje h 1 a v n í požadavek
katolické sociologie, poněvadž jeho zanedbávání li
beralismem nejvíce přispělo i k nynější hrozné krisi.
A dále: Lev XIII. sám také poukazuje na čilou
záslužnou práci katolických sociologů, o nichž vše
cek svět věděl, že jejich programem je pronikavá
reforma všeho společenského řádu, ne
jen jakás takáš částečná náprava. To vše potvrzují
i další slova Pia XI.:
b) Státy zahájily sociálně politickou
činnost.
26. Nepopíráme sice, že ta neb ona vláda již také
před okružním listem Lva XIII. se postarala o ně
které příliš naléhavé potřeby dělnictva a že potlačila
příliš kruté nespravedlnosti na něm páchané. Když
však zavzněl se stolce Petrova do veškerého světa
apoštolský hlas, vlády si konečně plněji uvědomily
svou povinnost a odhodlaly se prováděti pronika
vější sociální politiku.
c) Katolíci v sociální politice.
27. Názory liberalismu, který již dlouho byl na
překážku účinné sociální práci státu, byly v té
době již značně zviklány. Encyklika vyvolala i v ná
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rodech samých, v masách, touhu po opravdovější
a důkladnější sociální politice. Přiměla právě nej
lepší katolické muže, že nabízeli své síly vládám
k účinné práci v tomto oboru, takže se často stá
vali vynikajícími průbojníky této nové politiky i ve
sborech zákonodárných; ba dost často sociální zá
kony, vydané v posledních dobách, byly sněmovnám
navrženy a vypracovány od sluhů Církve, dokonale
proniknutým učením Lva XIII.; a tíž mužové se
účinně přičiňovali o to, aby se tyto zákony i pro
váděly.
d) „Pracovní právo“ a R. n.
28. Z této stálé a neúnavné práce vznikl i nový
obor právní vědy, dřívějšímu věku zcela nezná
mý, jenž statečně chrání posvátná práva dělníků,
vyplývající z důstojnosti člověka a křesťana; tyto
zákony berou v ochranu duši, zdraví, sílu, rodinu,
domy, dílny, mzdu, bezpečnost při práci, vůbec vše,
co se týká postavení osob za mzdu činných, zvláště
pak žen a dětí. I když se taková ustanovení nesho
dují všude a ve všech podrobnostech se směrnicemi
Lva XIII., nelze popírati, že je v nich obsaženo
mnoho, co upomíná na encykliku Rerum novarum,
jež má velikou zásluhu o to, že se postavení děl
níků zlepšilo.
V některých státech se stala v poslední době „so
ciální péče“ důležitou a všeho uznání hodnou slož
kou veřejného života — málokde se však vzpomí
ná, že tato zařízení většinou vznikla z podnětů
křesťanské charity a sociologie. Byly-li leckde i ne
správné zásady vnášeny do moderní sociální péče i
do „Pracovního práva“, není to zaviněno těmito
křesťanskými snahami. Právem proto připomíná
Pius XI., že různá „ustanovení sociální péče se ne
shodují všude a ve všech podrobnostech se směr
nicemi Lva XIII.“; ale přesto „nelze popírati, že
je v nich obsaženo mnoho, co upomíná na ency
kliku R. n., jež má velmi velikou zásluhu o to, že
se postavení dělníků zlepšilo.“
Mimo Cirkem a stát jsou dělníci sami povoláni,
hájiti si svých práv na lepší osudy, než jaké jihl
připravil liberálně-kapitalistický řád. To je „své
pomoc“. I tu náležitě zdůrazňoval Lev XIII. S ja
kým výsledkem? Pius XI. odpovídá dále v encyklice
Quadragesimo anno na otázku:

C. Jaké podněty dala encyklika „Rerum
novarum“ svépomoci?
1. Zdůvodnění nezbytnosti sdružování.

29. Konečně rozvádí papež (Lev XIII. v dělnické
encyklice) svou velikou prozíravostí, že i zaměstnava
telé i dělníci sami mohou mnoho v té věci udělati,
„totiž takovými zařízeními, kterými by se vhodně po
máhalo těm, jež postihne nějaké neštěstí a která by
současně také obě třídy sbližovala. Nejvýznačnější
pak místo mezi zařízeními — píše papež dále —
náleží sdružením, která by v sobě seskupovala buď
samy dělníky, nebo zároveň dělníky i zaměstna
vatele; papež důkladně objasňuje a doporučuje tato
sdružení a s obdivuhodnou moudrostí vykládá jejich
podstatu, příčinu, vhodnost, práva, povinnosti a
zákony.
Bylo to nutno z d u r a z n i t i zvláště proti
liberalismu i proti některým katolíkům.
30. Bylo věru velmi na místě, že tyto směr
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nice papežovy byly vydány; neboť v té době v ně
kterých státech vlády, dosud ještě zcela oddané li
beralismu, málo přízně projevovaly takovým děl
nickým organisacím, ba i otevřeně je pronásledo
valy. Byla to zločinná nespravedlnost; podobná
sdružení jiných tříd obyvatelstva tyto vlády ochotně
uznávaly a poskytovaly jim právní ochranu, o dpíraly však přirozené právo sdružovací těm, kdo ho nejvíce potřebovali,
aby se ubránili útisku těch, kteří měli příliš velikou
moc; ano i někteří katolíci se dívali nevraživě na
pokusy dělníků o vybudování takových sdružení —
jako by to zavánělo jaksi socialismem nebo re
volučním duchem.
To jsou jasná slova, která nepotřebují obšírného
vysvětlování, ale zasluhují, aby jich bylo pamato
váno. Dotýkají se událostí, jež by se zdály —
aspoň demokraticky smýšlejícím lidem — neuvěři
telné, nemožné; liberalismus, vydávající se za ru
čitele dokonalé svobody, — znemožňoval třídě nejslabší a nejvíce trpící hájiti si účinně právo na
život! Jednotlivec nepořídí nic; jediná možnost, u-

brániti se útisku, je svépomoc o r g a n i s o v a n á.
Dlouho trvající odpor proti tomuto právu sdružovati se, zůstane navždy nepěknou skvrnou v dě
jinách liberalismu. Byla to zločinná nespravedlnost
— nefaria iniuria — ano, tak to stojí v encyklice
Q. a., a je to tím větší nespravedlnost, čím ochot
něji týž liberalismus uznával a chránil podobná
sdružení jiných tříd obyvatelstva, která toho ani tak
nutně nepotřebovala. Byl-li konečně onen odpor
liberálních vlád zlomen, stalo se to z velké části
přímým i nepřímým vlivem dělnické encykliky
Lva XIII.
Všimněme si konečně i této upřímné poznámky
Pia XI.: ,,i někteří katolíci se dívali nevraživě na
pokusy dělníků o vybudování takových sdružení,
jako by to zavánělo socialismem nebo revolučním
duchem“. — Jak to bylo možné u katolíků? Není
to mystérium: zkáza liberalismu se šířila, sem tam
vnikla i do katolických kruhů. Ale z toho nelze viniti
Církev. Církev bojovala stejně proti liberalismu ne
katolíků, jako proti liberalismu katolíků.
(Pokračování.)

S. S. G h e 1 f an cl:

Trochu filosofie peněz.
(Pokračování.)
nejsou žádnou překážkou pro další nerušený roz
4. Co kazí podstatu i poslání peněz?
voj výroby. Jest pravda, zajisté, že pouhé literární
Hospodaření lze označiti jako stále se střída
zvyšování spotřeby nestačilo by samotné pro samo
jící fáze výroby a spotřeby.
činnou regulaci výroby, poněvadž kapacita moderní
V našem složitém životě jest to distribuce důcho
výroby jest mnohem vyšší, než největší možná spo
dů — jinými slovy: příděl peněz, který zprostřed
třeba. Jistě by nastala jednou doba, kdy by spo
kuje mezi výrobou a spotřebou. Celý hospodářský
třeba přirozeně pokulhávala za výrobou a muselo
život můžeme proto vyjádřiti formulkou:
by se plánovat, aby se neplýtvalo zbytečně surovi
Výroba — měna — spotřeba.
nami a polotovary, prací lidí a strojů. Jediné mož
Správný chod hospodářství vyžaduje v první řadě
né, úspěšné a spravedlivé plánování je plánování —
naprostou harmonii mezi těmi třemi složkami; po hojnosti. Za základ plánování měla by se
rucha jedné složky má v zápětí porušení celého
vžiti nej vyšší možná, rozumná, lidsky
hospodářského života.
důstojná spotřeba. Národohospodářští mudrci
Výroba naší doby se vyznačuje proti dřívějšku
dnes opačně chtějí plánovati na základě dnešní podnejen tím, že lidstvo zapřáhlo do svých služeb nové
spotřeby, čili plánovati bídu. Většina lidstva
obrovské síly a radikálně změnilo celý výrobní
jest nucena omezovat svou spotřebu ne z důvodu
postup. To však ještě není všecko. Naše doba se
saturace neb jiných přirozených příčin, ale z důvodu
často nazývá epochou technické revoluce, a
dnes naprosto nesmyslného a sice: špatně orga
to plným právem. Neboť naše doba, dík technice,
nis o váného přídělu peněz, což se věcně na
rozřešila problém, na který nestačilo lidstvo minu zývá „závady distribuce důchodů“. Nouze
lých století: problém hmotného bohatství.
naší doby není žádnou nutností, jak tomu bývalo
Žijeme ve věku hojnosti, o které se ani nezdálo
často v minulých časech; jest to pouhá nouze o
našim předkům. Sociální bída, hlad a války jsou
peníze. Nemalou část viny na této nouzi nese i
dnes pustým anachronismem. Jestliže dříve se mohla
bezradnost národohospodářské „vědy“, která se
svádět nouze na přelidnění a na nedostatečnost záso utápí v slovíčkářství a dnes už neplatných předpo
bování, dnes není omluvy, pro sociální bídu a
kladech a zapomíná při tom i na takové věci, jako
útočnou válku pro hmotné zájmy. Moderní technika
na př. vědecká organisace distribuce peněz v naší
vytvořila možnost uživit několikrát tolik lidí, než
době strukturální nezaměstnanosti. V celé nepře
jich dnes žije na zeměkouli. O takovém bohatství
hledné národohospodářské literatuře není ani zmín
nemohli ani snít naši předkové. Žijeme opravdu
ky o tom, jak poskytnout trvalý pracovní důchod
v době technické revoluce.
lidem technickým pokrokem z výrobního procesu
vyřaděným, aniž by se dělala vyložená inflace. Pak
Mužeme-li dobře a mnoho vyráběti, není žádného
není divu, že se šíří s jedné strany desperátství a
důvodu, abychom též — ovšem člověka důstojně! —
neužívali. Nemohu sice denně sám spotřebovat de a s druhé strany roste ideologie násilí.
*
set kilo chleba, nebo masa, ale nevidím rozumné
Proces: výroba — měna — spotřeba trpí těžkou
příčiny, proč by každá rodina nemohla hygienicky
poruchou. Někteří vidí hlavní příčinu této poruchy
bydlet a žít kulturním životem. Potřeby lidí zajisté
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v instituci soukromého vlastnictví výrob
ních prostředků. Mají pravdu jen potud, pokud toto
vlastnictví se zvrhlo vinou liberalismu k nezměrnému
obohacování jedinců na úkor celé společnosti. Sa
motné soukromé vlastnictví jest přirozeným
právem člověka, špatným jest jenom liberalismus,
t. j. zásada neomezeného hromadění majetku za be
nevolentní pasivity státu.
Kde však je příčina, že lidé touží po tom, aby si
nahromadili majetku? Odpověď jest: peníze! Pení
ze jsou účelem všeho hospodaření, touha po peně
zích jest hybnou pákou liberalistických snah. Peníze
jsou sice pouze nárokem na statky a služby, směn
ným prostředkem, jen měřítkem reálných hodnot.
Když pracuji za peníze, dělám to proto, abych si
vydělával na živobytí. To by bylo správné. Ale jaká
je skutečnost? Hromadí-li někdo peníze pro peníze,
t.j. zvětšuje nárok na statky a služby, které nikdy jako
takový neuplatní, nýbrž jen k tomu, aby si získal
ještě další peníze — tu něco není v pořádku! Kdy
by touha po penězích byla u lidí vzácností, nazvali
bychom ji patologickou; ale chtivost peněz jest něco
tak obvyklého, obecného, že nesmíme jen krčit ra
meny nad lidskou zpozdilostí aneb rozhořčeně láte
řit, nýbrž musíme se důkladně podívat na tyto pe
níze, jestli netají v sobě něco pro lidské pokolení ne
smírně svůdného, až omamujícího.
*
Peníze jsou v podstatě nárokem. Jízdenka na př.
jest též nárokem, ale omezeným na určitou služ
bu, kdežto peníze jsou nárokem všeobecným.
Jenom v tom jest rozdíl? Ne; jízdenka jest omezena
i časově. A nejen jízdenka. Časově omezeny jsou
i divadelní lístky, směnky, výhry v loterii, zástavní
lístky, různé právní nároky. Je to snad nespravedl
nost? Jak je tomu, kdo propásl ne svojí vinou kon
cert proslulého virtuosa, ačkoliv dal za vstupenku
mnoho peněz? Anebo, představme si pocity toho,
komu propadl zástavní lístek na cennou věc a musí
se spokojit s maličkostí? A přece musí tak být, jinak
by byl zmatek a celku vzešly by nespočetné škody.
Kdyby lístky do divadel nebyly omezeny určitým
datem, v hledišti by denně docházelo k pustým
výjevům; kdyby tramvajní lístek „přes“ platil ne ho
dinu, nýbrž neomezeně, v pouliční dopravě by byl
zmatek. Rozdíl mezi penězi a všemi ostatními ná
roky není jen ten, že peníze jsou universálním ná
rokem oproti úzce specialisovaným jiným nárokům,
ale ještě i ten, že peníze jsou nárokem časově ne
omezeným.
Odkud se vzala tato časová neomezenost peněz?
První směnné prostředky (dobytek, otroci atd.) pře
ce neměly toho přívlastku. Ani drahé kovy v ryzím
stavu nebyly časově úplně neomezenými, poněvadž
při opětovaném přechodu od jednoho majitele k dru
hému, přece tratily něco na své drahocenné hmotě.
Teprve ražené mince, které původně byly myšleny
jako autoritativně ověřená váha a hodnota drahokovu, nabyly postupem času i vlastnosti časově ne
omezeného statku, kterému hrozily leda falšování
neb státní převrat. Dnešní papírové peníze, ačkoliv
se úplně oddělily od světa statků, zdědily po min
cích a zejména po certifikátech na drahé kovy též
i přívlastek časové neomezenosti. Ten přívlastek není
v žádné věcné nebo logické spojitosti s vlastní pod
statou peněz jako nároku; ba naopak, časová ne
omezenost příčí se samotnému pojmu „nárok“. Ča
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sová neomezenost nevyplývá tedy z podstaty peněz
a není něčím, co by nebylo lze pozměnit anebo
zrušit, aniž by tím byla znemožněna správná funkce
peněz.
Můžeš namítnout: též poštovní známka jest časově ne
omezena. Platnost známky zaniká zničením neb ■ státním
převratem, platnost peněz zničením inflací a pod. Tedy
i v tom známky jsou podobny penězům. I poštovní známka
jest nárokem, jako peníze. Proč by tedy peníze neměly
být časově neomezenými, jako známky? Rozeberme tuto
námitku. Kdy se kupuje známka? Ve velké většině případů
bezprostředně před odesláním psaní; obchodníci poštovními
ceninami,
kteří
jich
mají
celé
archy,
nepřicházejí
tu
v
úvahu,
poněvadž
jsou
pouze
distribuční
in
stancí;
spotřebitelé známek
ve velkém, na příklad
obchodní kanceláře, mají jich ovšem zásoby, ale ne proto,
aby je hromadili, nýbrž aby je měli kdykoliv poruče. Ostatně,
poštovní známka již samotnou hmotou, ze které jest vyro
bena, nutí svého majitele, aby ji brzo použil. Tedy známka
není omezena v čase právně, ale jest omezena prakticky.
Trvalý odklad uplatnění nároků jest u známek nerozumný,
rovněž i jejich thesaurace. Námitka s poštovními známkami
nic nedokazuje.

Časová neomezenost peněz jest ve světě nároků,
kam patří i peníze, naprostou výjimkou. Peníze za
nikají jenom „nepřirozenou“ smrtí, násilně, jinak
nejsou ve své hodnotě nikterak časově omezeny.
Jaký to má význam pro poměr peněz k statkům
a službám? Statky a služby se časem znehodnotí
nejen konsumem a opotřebováním, ale zejména i
strukturálními změnami spotřeby, na př. novou mó
dou. Celá odvětví výroby stojí a padají s módou,
jejíž hospodářský význam jest obrovský. Čím více
výrobek podléhá kazu, neb závisí na sezónních po
třebách a kapřicích módy, tím více vyžaduje i
včasné spotřeby. I takové dlouhotrvající objekty,
jako na př. dům, musí se stále nákladně opravovat
a udržovat. Lidská vynalézavost stále zdokonaluje a
zlevňuje výrobky a tedy též vynucuje včasnou smě
nu nabízených na trhu statků. O službách lze říci
totéž. Pokračujícím stářím horník tratí schopnost
k těžké tělesné práci, virtuos techniku hry, na „trhu
práce“ (jaký to odporný výraz!) se dává přednost
mladým lidem. Ten, kdo žije z práce rukou neb
duše, jest tím odkázán též i na včasnou poptávku
po jeho službách, poněvadž musí jíst, pít, bydlet
a se oblékat. Včasná směna statků a služeb jest
právě v našem věku technické revoluce, věku hoj
nosti statků a služeb, prostě příkazem doby. Úče
lem výroby jest jen spotřeba, a to včasná spotřeba,
jinak nastává nevyhnutelné znehodnocení časově
omezených hospodářských statků. Toto časové ome
zení věcí pozemských jest nejen přirozeným, nýbrž
i nutným, poněvadž udržuje stálý choď výroby, pod
něcuje k zlepšení všeho výrobního procesu, oboha
cuje lidský um, jest regulativem všeho hospodář
ského dění. Lidstvo mlčky přijímá zákon pomíjejícnosti věcí pozemských jako něco samozřejmého,
tak jako mlčky a samozřejmě přijímá zjev gravitace.
Peníze, jejichž úkolem jest býti jakousi transmisí mezi výrobou a spotřebou, musely by též míti
schopnost se přizpůsobiti tempu moderní doby. Pod
statu peněz jsme definovali jako všeobecný nárok
na statky a služby. Nyní můžeme již tuto definici
doplnit. Dnešní peníze jsou časově neo
mezeným nárokem na časově omezené
statky a služby.
,
Nesrovnalost bije tu do očí; lze předem očekávat,
že mezi světem peněz a světem statků a služeb na
stane disharmonie.
Již slyším námitku: též drahokamy, vzácné kovy

ROZPRAVY
jsou časově neomezenými statky; a staré umělecké
obrazy dokonce jsou čím starší, tím cennější.
Odpovídám: Ano, takové stradivárky, stará vína,
filatelistické, archeologické a musejní rarity netratí
nejen nic na své hodnotě, nýbrž ještě postupem času
získávají. Nebudu se dovolávat toho, že malý počet
těchto předmětů představuje jen nepatrný, mizivý
zlomek toho, co se skutečně vyrábí a co čeká na
směnu. Právě tyto předměty dokazují, že jenom ča
sové neomezenosti děkují peníze za své výsostné
postavení; proto se tak cení vzácné znám
ky, starožitnosti a pod., že jsou časově
neomezenými ve své hodnotě! Tyto rarity
jsou dokonce ještě cennějšími než peníze, poně
vadž se nemusí ničeho obávat, kdežto penězům
přece hrozí nějaké to risiko inflace nebo státního

převratu. A kdybychom používali filatelistických ra
rit jako směnných prostředků, brzy bychom úpěli
pod jejich nadvládou, tak jako dnes úpíme pod
nadvládou peněz.
Nemůžeme v naší době jako prostředku směny
používat ani drahých kovů, ani ražených mincí,
a to nejen proto, že jsou vzácnými, ale hlavně pro
to, že nejsou čistými penězi, t. j. jsou penězi a
statkem zároveň. Dnešní peníze nemají ovšem své
hodnoty z papíru, ze kterého jsou vyrobeny, nýbrž
ze způsobilosti konat peněžní funkce. Ale jejich ne
logický a nevěcný přívlastek časové neomezenosti
propůjčil penězům ještě i nadhodnotu, kouzlo nej
milejší, nejdražší a vždy žádoucí věci, čímž jak
podstata peněz, tak i jejich ideální po
slání jsou zvráceny.

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

P.J.Ledit S. J. o bolševickém pojmu manželství.
P. J. Ledit S. J., profesor papežského Východního
ústavu v Římě a známý ředitel „Lettres de Rome
sur l’Aťhéisme modeme“ (Římské dopisy o moderním
bezbožectví, které vycházejí periodicky a jsou dnes
po několikaměsíčním trvání rozšířeny nejen v Itálii,
ale i po celém světě) měl v minulém měsíci v sídle
římského ústavu velkou přednášku o bolševickém po
jmu manželství. Jelikož bolševická propaganda pra
cuje zvláště horlivě i v Československu, chtějíc všech
ny kruhy, nevyjímaje ani pravici, přesvědčit! o klad
ných hodnotách bolševického režimu, a tím současně
získati případně i nové stoupence pro komunistickou
stranu, anebo alespoň připravovali půdu pro expansi
komunistických myšlenek u mládeže, což znamená
rozvrat společnosti a státu, pokládám za nutné podati našim čtenářům podrobnější výtah této před
nášky.

Když Stalin navštívil minulého října svou matku
v Tiflisu, byla tato návštěva využitkována celým
bolševickým tiskem i odborným (na př. i hospo
dářský časopis „Ekonomičeskaja žizň“ přinesl tuto
zprávu TASSA na první straně velikými písmeny
ihned pod titulem časopisu), aby se šířila mezi
lidem zase úcta k rodičům. Proto P. Ledit pokládal
za nutné studovati rodinné poměry v SSSR.
I< pochopení bolševických poměrů jest nutno vycházeti z „Komunistického manifestu“ Marxova z r.
1847. Marx připsal tehdejší sociální bídu (práce žen
a dětí atd.) manželskému řádu. Proto hlásal, že
manželství jest prostředkem k uhájení majetku.
K tomuto evangeliu revolucionářů, kteří právě svým
nestálým životem neznali půvabu manželského svaz
ku, se přidružila říjnová revoluce, ve které sám
Lenin hlásal „emancipaci žen“. Tak prohlásil v li
stopadu 1918 v Moskvě: „Ze všech zákonů, které
udržují ženu v poměru závislosti, nezůstane ani je
den v SSSR . .. Mluvím zvláště o oněch zákonech,
které využívají nejslabší stránky ženy, která se na
chází následkem toho v ponižujícím poměru; mlu
vím o zákonech rozluky, o nemanželských dětech a
o právu vyhledávati otce.“ Také hlavní hlasatelka
emancipace žen v Rusku paní Kollontajová vysvět
lila ve své brožurce z r. 1920, že rodina nebude
státem socialistickým zničena, nýbrž čistě jen za

řáděna do nových zvláštních podmínek moderního
života. Stát už nepotřebuje rodiny v její staré for
mě, ani členové rodiny samé jí nepotřebují, poněvadž
o výchovu se stará stát sám. Bude třeba nového
pojmu manželského svazku: srdečné dohody dvou
členů výrobního socialistického státu. Tolik Kollon
tajová.

Typy bolševického manželství.
Bolševické zákonodárství na základě těchto pojmů
zavedlo dva typy manželství, manželství zaregistro
vané a manželství nezaregistrované. První druh man
želství, kterému stát dává také přednost, uhájí lépe
práva obou stran i práva dětí. Druhý typ manželství
není nic jiného než konkubinát, a na přání stran
může býti také dodatečně zaregistrováno. V kaž
dém případě se stalo legálním, jakmile soud prohlá
sil skutečnost spolubydlení. V obou případech si
manželé, jak muž tak i žena ponechávají vlastní
zaměstnání, vlastní bydliště a jméno. (Cl. 9.)
Sověty si pokládají za velikou čest, že jsou prv
ním státem, který zrušil rozdíl mezi „manželstvím“
a konkubinátem. Stejně žena si zachovává svou,
národnost, a to proto, aby ruské ženy, provdané
za cizince, nejely za hranice. (Cl. 8.)
Rozluka se povoluje na žádost i jen jedné strany,
aniž by druhá strana o tom musela věděti. Nezare
gistrované manželství nevyžaduje této formality. Jak
uvidíme později, nastala v tom změna teprve ne
dávno.
Podle předchozího není samozřejmě rozdílu mezi
manželskými a nemanželskými dětmi. (Cl. 29.) Ro
diče mají povinnost starati se o výživu dětí jen
tak dlouho, dokud se jich stát sám neujme. Zapiso
vání manželství vyžaduje však od smluvních stran
prohlášení, že neexistují překážky k manželství (už
existující manželství, choromyslnost atd.) a také
vyžaduje znalost o zdravotním stavu druhé strany
a o jejích předchozích manželstvích.
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Při porodu má matka dovolenou, trvající až 3
měsíce. Skutečně stát se stará o výchovu dítěte
40 dní po narození. Samozřejmě, že za tohoto stavu,
zvláště v kolchozech, kde pracují převážně ženy,
zatím co muži jsou zaměstnáni v průmyslových zá
vodech, neexistuje vůbec rodinný život.

Není možno zjistiti počet zaregistrovaných a ne
zaregistrovaných manželství. Sami bolševičtí autoři
popisují, s jakou lehkostí bolševická mládež se spo
juje a se rozlučuje, aniž by prošla formalitami za
registrovaného manželství. Pokud se týče zaregi
strovaných manželství, bylo jich v Moskvě v roce
1934 celkem 44.851. V prvních pěti měsících r. 1935
připadalo na 100 manželství 38,5 rozluk, v květnu
1935 poměr stoupl na 44.3: 2040 rozluk na 4381
manželství, ovšem . .. zaregistrovaných.
Každá žena může
*)
žádati o usmrcení dítěte (vy
hnání plodu, což jest stejné) 3 měsíce po oplodnění.
Ačkoliv Percheron v „Document“ tvrdí, že toto
povolení se neuděluje tak rychle, leda v případech
týkajících se obecného sociálního blaha, v žádném
případě však první matce, nicméně se uznává úřed
ně, že ročně se provádí v Moskvě ročně na 100.000
umělých potratů. I podle samého bolševického tisku
názor ženy jest postačující pro umělý potrat. Po
dle „Pravdy“ ze dne 11. srpna 1935 v jedné porod
nici bylo uděleno toto povolení 120 ženám z celko
vého počtu 150, jen proto, že se jim mateřství ne
líbilo. Někdy i otec sám to poroučí. Na sjezdu
„Mír a přátelství s SSSR“, který se konal v pro
sinci 1935 v Londýně, doktorka Edith Summerskillová prohlásila, že r. 1934 jeden jediný lékař pro
vedl 12.000 umělých potratů. Mimo to třeba podotknouti, že vedle veřejných klinik existují i sou
kromé kliniky, které mají plno práce. V minulých
měsících se nad tím pozastavují také některé bol
ševické kruhy, které doporučují mateřství. Prof.
Alexandr Marc odhadl podle dat Molotova před
dvěma roky na 3- miliony porodů ročně v celém
SSSR. Podle svědka, který se nedávno vrátil z Rus
ka a nám přinesl data, prý v poslední době je roční
přírůstek už jen 2,5 milionů. Ostatně právě do
růstá mládež vychovaná bolševickou morálkou, u
které se tedy projevují plody kolektivního hospo
dářství.
Podle Pravdy ze dne 10. května 1935 se najde
měsíčně 80 až 90 opuštěných dětí v Moskv.ě. V roce
1934 bylo oznámeno soudu 200.000 takových pří
padů, kde otcům se povedlo změnou jména, anebo
jinak, zbaviti se dětí. Minulá opatření ovšem toto
zlo už zmenšila, jak uvidíme později.
Nové zákonodárství o manželství.

V roce 1935 byly vyhlášeny různé zákony, aby
se „likvidovalo“ výše uvedené zneužívání. Vůdcové
sami zhrozili se následků.
V září 1935 bylo uveřejněno nařízení, podle kte
rého se nemůže provésti rozluka bez uvědomění
druhé strany buď ústně anebo dopisem. Zkrátka roz
luka „korespondenčním lístkem“ byla zrušena. Dále
podle stejného nařízení jedna z obou stran může
*) V tomto směru připravují se podle zpráv tisku určitá
obmezení (pozn. red.).
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ohlásili „Zagsu“ (místo, kde se uzavírají sňatky a
rozluky), každé narození dítěte, které by mělo nárok
na alimenty. „Zags“ byl pak postaven pod přímou
kontrolu GPU, který může stíhati otce. Alimenty
pro ženu se sráží z platu manželova. Provinění
manželovo může býti zapsáno do pasu, který musí
býti předložen při každé žádosti o práci. Třeba poznamenati, že GPU jest v tomto oboru poslední in
stancí pro odvolání.
Zákon ze dne 7. dubna 1935 ustanovuje pro
trestuhodné zločiny mládeže velmi přísné tresty:
1. děti starší 12 let se trestají podle všeobecného
zákona o krádeži, o ublížení na těle a o vraždě.
V obou posledních případech zákon stanoví trest
smrti. 2. Všichni zletilí, kteří povzbuzují mládež
k těmto zločinům a k prostituci, se trestají 5 léty
vězení. Vlády všech sdružených republik SSSR mají
přizpůsobiti vlastní zákonodárství těmto nařízením.
Nikdo by snad byl neočekával, že by bolševická
vláda skutečně uplatnila tresty na nezletilé podle
litery zákona. Nedávno se však vrátil jeden kněz
ze SSSR., který nám potvrdil, že se tak skutečně
děje. To jsou podle P. Ledita fakta, o kterých
bolševický tisk mlčí.
Závěr.

Stanovisko bolševické vlády k manželství se z m ěn i 1 o v některém ohledu, v jiném zůstává i nadále
stejné. Zákony byly změněny v těchto případech:
je těžší dosáhnouti rozluky; otcové jsou kontrolváni
přímo dozorem GPU. Rodiče odpovídají za cho
vání dětí. Mladiství provinilci riskují život, když
jsou chyceni agenty GPU při trestném činu. Mimo
to byly organisovány nové systemisace obytných
domů a také výchovných a zábavních místností
mládeže.
Dosavadní ideál ženské emancipace jest nyní nahražen ideálem mateřství. Toto nové hledisko se
zakládá však čistě na citové stránce, která zase jest
podřízena marxistickým zásadám.
Za to však sovětský pojem sociálního
a rodinného života se nezměnil. Není
ještě rozdílu mezi zaregistrovaným a nezaregistro
vaným manželstvím, to jest mezi manželstvím a
konkubinátem. Také nyní, více než za dob Lenino
vých, jest žena odloučena od péče o domácnost a to
pro kolektivní hospodářství. Možnost zákonné roz
luky znemožňuje každý stálý domácí život.
Stát zničil autoritu rodičů tím, že jim béře 40 dní
po narození děti a odevzdává je státní výchově a
stále sesměšňuje ve škole náboženské zvyky ro
dičů, ale současně připisuje rodičům odpovědnost
za chování dětí! Hrubá síla GPU má nahrazovat!
mravní svazky, které by měly pojiti členy rodiny.
V novém Rusku se tedy usiluje gigantickými
silami, ale marně, o to, aby se spojily dva veliké
protiklady: marxistická nauka, která popírá nej
lepší prvek lidské přirozenosti a praktický život.
Známá pasivita ruského lidu a na druhé straně jeho
vitalita mu umožňují, aby snášel tento pokus. Ne
myslíme však, že by to mohl snášeti stále. Přísné
předpisy, ukládání velkých poplatků za povolení
rozluky a dokonce už ne zavedení trestu smrti pro
osoby starší 12 let, nemůže přinésti nápravu. Ta
jest možná jen upřímným návratem k Bohu.
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Několik poznámek k úkolům odborových
organisací.
S katolického hlediska energicky se trvá na koa
ličním právu dělnictva. Panující svátý Otec ve své
sociální encyklice „Quadragesimo anno“ toto prá
vo zdůraznil a jest známo, že vývoj křesťanských
odborových organisací sleduje s velikým zájmem.
Odborové organisace jsou útvary, které zrodily
se v 90 letech minulého století jako dítka století
moderního kapitalismu.
V důsledku zostřujícího se sociálního napětí v
liberalistickém hospodářství jevila se výstavba děl
nických organisací pro obranu kolektivních zájmů
dělníků stále nutnější, aby tímto způsobem učiněna
byla přítrž bezmeznému využívání se strany nesvědomitých podnikatelů.
Dělníkům musí z důvodu přirozené spravedlnosti
býti přiznáno nejenom právo na tvoření stavovských
organisací, avšak i právo na obranu, jakou ku pří
kladu jest stávka. Také v tomto směru mluví ency
klika Pia XI. jasnou řečí.
V posledních letech dělnictvo v nejrůznějších
zemích velmi často bylo nuceno vyhlášením stáv
ky brániti se proti nespravedlivým útokům zaměst
navatelů na životnj standard pracujících vrstev, ne
bo bojovati o spravedlivé mzdové požadavky. Vzpo
mínám v této souvislosti na před krátkým časem
vzplanuvší stávku holandských horníků, která byla
téměř úplně vedena křesťanskými odborovými organisacemi. Nebo vzpomínám na stávku v lillském
kraji ve Francii před několika lety, za níž došlo
docela i k demonstracím dělníků na ulicích města
Lilie a v čele demonstrantů šel tamní biskup, aby
tím zdůraznil také oprávněnost stávky z církevního
morálního stanoviska.
Stížnosti, které si proti tomu někteří katoličtí
podnikatelé podali do Říma, byly svátým Otcem
odmítnuty. Budiž také poukázáno na skvěle vy
budované křesťanské odborové organisace ve starém
Německu, které obzvláště v západních průmyslo
vých okresích měly veliký vliv na dělnictvo. Hitler
odborové organisace rozpustil a tím německému
dělnictvu vzal právo na volnost sdružování.
Počet dělníků, organisovaných v odborových organisacích, jde do milionů. Tato sdružení stala se
také důležitou oporou dělnictva v ohledu sociál
ním, neboť většinou poskytují svým členům růz
né podpory při nezaměstnanosti, nemoci, úrazu a
úmrtí.
Odborové organisace staly se veřejnoprávními in
stitucemi a mají v mezinárodním úřadě práce v Ženevě zástupce i hlasovací právo.
Z křesťanského stanoviska musíme však zdůraz
nit!, že dílo odborových organisací není dosta
tečně oceňováno. Veliká většina organisovaných
dělníků jest v marxisticky orientovaných odboro
vých organisacích, jež jsou přičleněny k meziná
rodnímu odborovému svazu v Amsterodamě. Křes
ťanští dělníci, kteří v těchto organisacích jsou členy,
jsou odkázáni úplně na sebe a nemají vlivu na jejich
vedení.

Jest proto přirozeno, že jest nutné všemi silami
snažiti se o vybudování a zakládání křesťanských
odborových svazů. Pozorujeme-li poměry v naší
republice, konstatujeme, že křesťanské odborové or
ganisace jak pokud jde o jejich organisační sílu,
tak i ideologický vliv, stojí daleko za marxistickými
svazy. To jest stav politováníhodný, poněvadž ne
odpovídá skutečnému rozvrstvení sil. Skutečných
katolíků mezi dělníky jest mnohem více, nežli počet
dělníků organisovaných v křesťanských odborových
organisacích.
V německých oblastech našeho státu německé
křesťanské odborové organisace, které dosud patřily
k nejlepším organisacím, postupně ztrácejí svůj vliv
a sice na prospěch organisací henleinovských, což
znamená vnikání nacionálně socialistických ideí mezi
německé katolické dělnictvo.
V poslední době podařilo se sociálně demokratic
kým odborovým organisacím alespoň v závodech
při volbě závodních výborů udržeti svůj vliv, v jed
notlivých případech docela i stupňovati, naproti to
mu hlasy odevzdané pro křesťanské svazy ubývají.
Dělnictvo bude v příštích velikých zápasech o no
vé uspořádání veškerého našeho společenského a
hospodářského zřízení hráti důležitou úlohu. Pro
katolíka nemůže býti lhostejným, koho dělnictvo
následuje v otázkách politických a hospodářských.
Má-li sociální, státní a kulturní světový řád, jaký jest
cílem každého katolíka, býti uplatněn v příštím
zřízení světa, má-li katolicismus státi se ústřední
silou, která má proniknouti všechny oblasti života,
pak jest nej zodpovědnějším úkolem každého ka
tolíka starati se o dělnictvo a jeho organisaci. To
platí obzvláště pro ty, kdož prozřetelností posta
veni byli na důležitá místa ve veřejném životě.
Křesťanské odborové organisace jsou jádrem kaž
dé katolické fronty. Jejich vybudování, upevnění
a jejich působení účinně podporovati jest nejclůležitějším požadavkem přítomnosti.
Mají sice naše křesťanské odborové svazy, pokud
jde o programový základ silnou oporu v dělnické
encyklice, ale myslím, že tomuto programovému
základu i organisační výstavbě odborových orga
nisací chybí jednotná linie a náležité ujasnění cíle.
*
Každý odborový program musí míti dvě části:
1. Konečný cíl,
2. dílčí požadavky.
Všechny denní boje odborových organisací musí
býti podřízeny konečnému cíli, pokud se týče uspo
řádány tak, aby k němu směřovaly. Pozorujeme-li
na příklad práci marxistických organisací, vidíme,
že tyto na svých shromážděních a také při provádění
určitých akcí vždy propagují socialismus, jako ko
nečný cíl.
Když marxistické odborové organisace na 1. květ
na oslavují svátek práce mezinárodního proletariátu,
i jejich hesla mají jasný ráz a ukazují na socialistic
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ký konečný cíl. Křesťanské odborové organisace
v dřívějších letech nesúčastňovaly se těchto ma
nifestací. Dnes pořádají v uzavřených sálech zá
bavná představení. Proč takový falešný stud? Když
na Václavském náměstí pochodují socialisté, ná
rodní socialisté, komunisté a fašisté, když v pestré,
směsi praporů a hesel různé dělnické organisace ve
řejně manifestují za své cíle, proč též křesťanské
odborové organisace nedají se na pochod a nemanifestují za vznešené požadavky sociální encykliky
Pia XI.?
Nestačí příležitostně pořádati nějakou přednášku
o sociální encyklice! My musíme ven z pouze teore
tických úvah o encyklice, jest třeba propagovati ji
v denním praktickém životě. Tam, kde dělníci se
scházejí, tedy v závodech, shromážděních, ve spo
lečných bydlištích, při různých podnicích, musí býti
o sociální encyklice diskutováno, jako o skutečném
cíli, který není sv. Otcem míněn jako nějaké jenom
napomenutí, nýbrž jakožto obsah nového řádu, mno
hem lepšího, nežli řád liberalistický, ve kterém dělni
ctvo je potlačováno a musí hladověti a který není s to
zástupy nezaměstnaných znovu zařaditi do výrob
ního procesu, dáti jim práci, na kterou v základě
samého Božského přirozeného práva mají nárok.
To znamená, že odpovědní vůdcové křesťanských
odborových organisací musí sociální encyklice, kte
rá jest ne více nežli všeobecným pravidlem pro
všechny země, dáti konkrétní, poměrům v Česko
slovenské republice přizpůsobený obsah. Jestliže se
nyní diskutuje s dělníky o sociální encyklice, tu
setkáváme se s překvapující neznalostí nebo s pou
kazem na tak zvaný stavovský stát v Rakousku nebo
korporativní systém italský. Oba státy při své hoshospodářské výstavbě převzaly určité prvky, které
odpovídají požadavkům encykliky, ale ani stavov
ský stát rakouský, ani korporativní systém ital
ský nemají s podstatou encykliky nic co dělati.
Společenský světový řád, jaký encyklika Pia XI.
navrhuje, tkví svými kořeny v zásadě svobody,
dobrovolnosti a organického růstu. V oněch dvou
státech tomu tak není.
Bylo by tedy především třeba, aby odpovědní
vůdcové křesťanských odborových organisací se jed
nou sešli a aby na základě zvláštních našich stát
ních, národních a hospodářských poměrů vypraco
vali program, který by široké veřejnosti jasně uká
zal, jak stavovská výstavba v hranicích Českoslo
venské republiky by vypadala.
Takovýto konkrétní program tvořil by konečný
cíl, s kterým by měly obzvláště křesťanské odbo
rové organisace všemi prostředky propagandy a
agitace dělníky obeznámiti. Dílčí požadavky děl
nictva a boj za jejich dosažení musí býti v těsné
spojitosti s tímto konečným cílem. Tím by se do
sáhlo toho, že by zápasy dělnictva, pokud jsou ve
deny křesťanskými odborovými organisacemi, nebo
alespoií jimi ovlivňovány, oprostily by se od charakterisujícího je dnes oportunismu a byly by ve
deny na mnohem vyšší úrovni programové a zá
sadní.

Další důležitý problém jest otázka organisační.
Vlastní život odborových organisací probíhá na člen
ských schůzích většinou špatně navštívených, anebo
na čas od času konaných schůzích delegátů. Mám
za to, že pokud jde o organisační výstavbu svazů,
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jest třeba důkladné změny. Základ každé' odborové
organisace měl by tkvíti v závodě samém, to zna
mená, že zřízení závodních skupin odborových or
ganisací jest jedině přirozená a účelná organisační
forma. Aby se podařilo závody skutečně proniknouti propagandou a agitací, měly by odborové
organisace býti vybudovány na principu průmyslo
vých svazů. Tak na příklad dělníci a zaměstnanci
kovoprůmyslu bez ohledu na to, jaké postavení mají,
měli by býti sdruženi v odborové organisací kovo
průmyslu. Takováto organisační výstavba podpo
ruje především jednotu postupu při mzdových zá
pasech a zároveň jest zárodkem budoucího stavov
ského sdružení, které jen tenkráte má smysl, když
je v souladu s výrobními podmínkami. Kovopracovník, malíř, kočí aneb zaměstnanec kovoprůmyslu,
abychom zůstali u našeho příkladu, vykonávají sice
každý zvláštní funkci v závodě, ale přináležejí všichni
k námezdním pracovníkům kovoprůmyslového zá
vodu a mají tudíž všichni stejný zájem na výrobě
v podniku, v němž jsou zaměstnáni.
Přeložení těžiště odborových organisací do závo
dů jest tedy jedním z předpokladů, má-li se docíliti
skutečný styk s osazenstvem a jeho ovlivnění pro
gramem organisace. Vedle závodní skupiny a zá
vodního sboru důvěrníků měla by každá závodní
skupina odborové organisace utvořiti zvláštní ak
tivní skupiny (buňku), jíž by se svěřilo vypraco
vání propagačních a agitačních metod v závodě.
Byl by to tedy druh duševního centra, jehož úko
lem by bylo:
r. získávání nových členů,
2. vydávání závodního časopisu pro závodní sku
pinu,
3. prodej knih, brožur a časopisů,
4. sbírky na propagační fond,
5. organisování přednášek pro osazenstvo,
6. školení funkcionářů a členů, jakož i školení
široké masy osazenstva.
Připadala by tedy aktivní skupině velice důležitá
a rozhodná úloha v boji o získání dělníků pro křes
ťanské odborové organisace. Školení a výchova
schopných funkcionářů odborových organisací jest
vůbec nejdůležitější otázka. V „Rozpravách“ Dr.
Kruš S. J. zabýval se již otázkou založení „Svobod
né sociální školy“. To jest velioe důležité. Taková
škola měla by co nejrychleji býti uvedena v život.
Tam mohlo by se vytvořiti centrum, v němž by se
měly súčastniti všechny národnosti v našem státě.
Funkcionáři, kteří by v této škole byli vyškoleni,
mohli by pak v závodě a v závodních skupinách
opět působiti jako učitelé.
Dalším důležitým bodem jest problém nezaměst
nanosti. Trvalá krise v našem hospodářství má za
následek, že také nezaměstnanost má trvalou povahu.
Jest pak trapným zjevem v našich dobách, že boj
o zaměstnání vytváří propast mezi zaměstnanými
dělníky a dělníky bez zaměstnání, což nakonec jde
k prospěchu podnikateli a těžce působí na trhu
práce. Dlouhá nezaměstnanost odcizuje nezaměstna
ného produkci. Tak se potom stávají takové věci,
jako na příklad v Anglii před několika týdny, kde
veliká textilní továrna hledala kvalifikované dělníky.
Přes velikou nezaměstnanost nemohla kvalifikované
dělníky nalézti, neboť mezi nezaměstnanými nebyl
nikdo, kdo by jako kvalifiovaný mohl býti do
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práce přijat. Takovým způsobem dlouhá nezaměst
nanost způsobila, že nezaměstnaní neovládali již
moderní požadavky výroby.
Jest to vážný problém. Odborové organisace mají
zde rozsáhlé • pole působnosti. Především měli by
nezaměstnaní, pokud je to technicky možno, býti
přimknuti k závodním skupinám bývalých závodů,
v nichž dříve pracovali. Vedle hmotných podpor
pro nezaměstnané členy odborové organisace měla
by se najiti cesta, aby nezaměstnaní byli dále v zá

vodě školeni a aby také v době nezaměstnanosti
dále se obeznamovali s methodami moderní výroby.
To by mělo zejména veliký význam, pokud jde o
mladé dělníky.
Nastínil jsem zde jen některé otázky odborové
práce, chtěje tím dáti popud k diskusi. Kéž by to
vedlo též k praktickým výsledkům. Naše doba jest
vážná. Katolíci mají před sebou velice důležité otáz
ky a mezi nimi získání dělnictva pro křesťanskou
myšlenku jest jistě nejdůležitější.

S. S. Ghelfand:
/

Ubytkové peníze nebo sériová terminace?
(Poznámky k článku dra M. Weiricha.)
V čísle 4. ,,Rozprav“ rozebírá dr. M. Weirich
s vyčerpávající důkladností nauku o úbytkových
penězích („Schwundgeld“). Přál bych si jenom,
aby s toutéž důkladností byla rozebrána též navrho
vaná mnou sériová terminace oběživa, která
s teorií úbytkových peněz nesouvisí ani logicky,
ani věcně, ba ani historicky. Společná známka ,,ter
minovaných“ a ,,úbytkových“ peněz — omezení
hodnoty platidel v čase — není podstatnou,
nýbrž čistě formální shodou obou těchto soustav.
Bylo by velmi pochybené domnívati se, že kritika
soustavy S. Gesellovy jest už také přiměřeným roz
borem systému terminovaných peněz, aniž by se
hlouběji vnikalo do zásadních rozdílů mezi
těmito soustavami.
Za prvé: Gesellovy úbytkové peníze lze uskutečnit
i v malém měřítku (a byly opravdu uskutečněny
v r. 1933 v rakouském Worglu), kdežto sériová ter
minace oběživa jest proveditelná jenom v celostát
ním měřítku.
Za druhé: Gesellovy peníze předpokládají opuš
tění zlatého standartu měny a zavedení „indexové“
měny, kdežto terminované peníze klidně se snesou
i se zlatým standartem, jako mohou být bez onoho.
Za třetí: Gesellova soustava vyžaduje umělé stabilisace cen, čehož vůbec není třeba při soustavě
terminovaných peněz.
Již tyto na prvý pohled patrné rozdíly mezi úbytkovými a terminovanými penězi ukazují, že je tře
ba věnovat soustavě terminovaných peněz samo
statnou pozornost a nespokojit se poukazem na
nedostatky a vady úbytkových peněz S. Gesellových.
Časové omezení hodnoty peněz, které jest společ
nou známkou obou soustav, má v každé z nich zcela
rozličnou funkcionální úlohu a nesmí proto býti
posuzováno jinak, než v souvislosti s celou
soustavou. Jest jisto, že nelze říci: Ghelfand
chce časově omezit peníze; časově omezené peníze
S. Gesellovy mají četné vady a chyby. Soustava
Ghelfandova má tedy četné vady a chyby!
2. Dle dr. M. Weiricha peníze mají 4 funkce;
mají totiž:
a) zprostředkovat směnu,
b) býti thesauračním prostředkem,
c) prostředkem pro určení a plnění závazků,
d) býti měřítkem hodnot.
O první a poslední funkci nemůže být sporu.
Funkce „prostředku pro určení a splnění závaz

ků“ není samostatnou úlohou v národohospodář
ském smyslu, nýbrž jest přímo odvozena od posta
vení peněz v právním řádě, jako zákonem uzna
ného a chráněného platidla. I to nesmíme zapomí
nat při rozboru podstaty peněz. Ale velký omyl jest,
thesauraci peněz, která se stala osudným hos
podářským zlořádem, považovati za něco nutně vy
plývajícího ze samotného poslání peněz. Thesaurace
peněz jest primitivní a protisociální způsob ucho
vání hodnot a znemožňuje pravé, ideální poslání
peněz, býti totiž:
a) směnným prostředkem,
b) měřítkem hodnot,
c) uchovatelem hodnot a
d) pomůckou ku tvorbě kapitálu.
„Thesaurované“ peníze sice uchovávají hodnoty,
ale pak již nejsou ani směnným prostředkem, ani
pomůckou k tvorbě nových kapitálů. Dnešní časově
neomezené a proto i nadhodnotné peníze nejs,ou
proto čistými penězi, jelikož umožňují the
sauraci, lichvu a primérní deflaci.
Ale ani Gesellovy úbytkové peníze ještě nejsou
čistými penězi. Pro snadnější pochopení funkce
úbytkových peněz stopujme na př. tisícikorunovou
bankovku v měnovém řádě Silvia Gesella: Cím více
se blíží konec měsíce, tím rychleji opouští tato ti
sícikoruna svého dosavadního majitele a přechází
k jinému, jelikož prvního dne příštího měsíce její
majitel musí nalepit na bankovku známku určité
ceny, aby znovu zajistil její původní hodnotu 1000
Kč. Není tu jiné možnosti vyhnouti se ztrátě, než si
něco za těch tisíc Kč poříditi. Žádná banka je ne
přijme na vklad, poněvadž by musila buď nést ztrátu
sama aneb ji stůj co stůj půjčit třeba i nespolehlřr
vému dlužníkovi. Příjem vkladů, tedy i tvorba no
vého kapitálu, by ustaly nebo by byly silně ome
zeny. Na trhu by byla spousta hotových peněz a
mnoho chuti za peníze kupovat, ale nebylo by chuti
za peníze prodávat.
Jestliže dnešní peníze již samy v sobě znamenají
deflaci, Gesellovy peníze nesou v sobě inflaci. Li
dově by se řeklo: z bláta do louže. Proč?
Poněvadž úbytkové peníze by mohly sice býti
účinným směnným prostředkem, ale nej sou
schopné býti i uchovatelem hodnot, t. j.
nejsou schopné vykonávat všechny funkce pra
vých peněz a proto též nejsou čistými penězi.
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A teď se podíváme na terminované peníze. Ke
konci měsíce bude ovšem živá směna (zejména
v papírových menších penězích), ale nikoliv
překotná, poněvadž terminované bankovky při
jme na vklad každý peněžní ústav, poněvadž conerozpůjčí neb jinak neupotřebí, může ulo
žit u reeskontního a lombardního ústa
vu na vázaný neb žírový vklad. Terminované
peníze vykonávají tedy všechny funkce: jsou
směnným prostředkem, měřítkem a uchovatelem
hodnot a tvoří nové úsporné kapitály pro soukro
mé a veřejné podnikání.
Jestliže dnešní peníze mají v sobě nadhod
notu, t. j. jsou penězi a nejdražším statkem záro
veň, jsou úbytkové Gesellovy peníze méněhodnotné, poněvadž jim chybí některé funkce čistých
peněz. Tak jako nelze používat metru, kterému
chybí několik centimetrů, tak nelze používat i úbytkových peněz.
Terminované peníze však jsou právě čistými pe
nězi, jak svojí podstatou, tak i funkcemi (viz úva
hu: „Trochu filosofie peněz“ v tomto časopise) a
znemožňují jenom thesauraci, lichvu a primérní deflační proces. Terminované peníze mohou být vše
stranně použity — ke koupi, investicím, vkladům
atd. Není tu žádného nucení „útěku do
zboží, tedy též není i důvodu, proč by
se měly stabilisovat ceny zjišťovat in
dex n í čísla atd.!
Terminované peníze nesmějí býti zaměňovány
s „Freigeldem“ ještě i z toho důvodu, že úbýtkové
peníze musí nevyhnutelně ztrácet na své hod
notě, termín ováné nikoliv. Lze přece docela
snadno porozumět, že serie terminovaných banko
vek, které prvního dne příštího měsíce hrozí io/oní
ztráta, ještě před koncem měsíce se octne
úplně v pokladnách reeskontního ústa
vu, odkud bude dopravena do cedulové
banky, aby byla rozmělněna a na h ražena
novou emisí bankovek s pozdějším ter
mínem ztráty. Terminované peníze nejsou proto
„Schwundgeld“, nýbrž opravdu jen ve svém oběhu
„terminované“. Samotná organisace této soustavy
(na základě formálního omezení hodnoty peněz
v čase) způsobuje tu faktické vyřazování jedné serie
za druhou, což jest vlastně jakási obměna známého
G r e s h a m o v a zjev u.
3. A teď k ostatním námitkám a pochybnostem).
a) Námitka, že kromě peněz ještě i jiné statky
jsou časově neomezené ve své hodnotě, jest poklá
dána některými národohospodáři za velmi vážnou.
Jest však lehce vyřešitelná: vždyť právě pro tuto
časovou neomezenost jsou v tak vysoké ceně vzác
ná stará vína, drahokamy a drahokovy, musejní
rarity, umělecké předměty! To jen nasvědčuje
tomu, že právě časová neomezenost peněz, jest
příčinou jejich nadhodnoty! — Námitka s konservami, kde jde o chtěné trvalé uchování hod
noty, byla by na místě jenom tehdy, kdyby šlo o
statek přirozeně vzácný aneb ve výrobě omezený
právními předpisy, jako na př. emise bankovek
jest vázána na práva, výsady a zákonité normy ce
dulové banky. I kdybychom připustili, že zavede
ním terminované měny by mírně stouply v ceně stra
divárky, starověké kostry a filatelistické rarity, to
vše nikterak přece nemůže býti důvodem, aby pe-
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níže, tento nárok člověka na život, byly něčím, co
znehodnocuje práci a podnikání a zavinuje hroznou
bídu lidstva ve věku hojnosti a nadbytku!
A jestliže některé druhy statků jsou již od pří
rody „zvýhodnělými“ oproti ostatnímu souhrnu
zboží a služeb, i to přece ještě nikterak neznamená,
že by i peníze musel y též býti ve výsost
ném postavení; jenom tolik by z toho plynulo,
že i tyto „nadhodnotné“ statky by nemohly v
dnešní době vykonávati funkci peněz.
Vskutku vidíme, že na př. drahokovy přestaly
prakticky být platidly; stejně nemohou býti platidly
radium, platina neb diamanty, poněvadž jsou příliš
vzácnými a nadhodnotnými statky. Takovým vzác
ným a nadhodnotným statkem se stávají i dnešní
časově neomezené peníze, ačkoliv není k tomu žád
ného přirozeného důvodu. Tato námitka jest tedy
neudržitelná.
b) Jiné námitky souvisí se zrychlením obě
hu peněz. To jest hlavním účelem Gesellových úbytkových peněz. V soustavě terminovaných
peněz je zrychlení oběhu druhořadým cílem, spíše
potěšitelným průvodním zjevem. V soustavě Gesellově obíhají peníze opravdu šíleným tempem:
nikdo přece nechce nést ztrátu, a jinak než ke smě
ně, nelze Gesellových peněz použiti. Peníze obíhají
ovšem jenom mezi jejich majiteli. Nemá-li někdo
zaměstnání a výdělku, aneb dostává-li za svoji práci
jen bídnou mzdu, pak se nemůže buď vůbec směny
zúčastnit nebo jen ve velmi nepatrné míře. Na tuto
okolnost zapomněli jak S. Gesell, tak i jeho od
půrcové. V naší době technické revoluce, kdy mi
liony lidí, dříve pracujících a vydělávajících, jsou
nyní navždy vyřazeny technickým pokrokem z práce
a výdělku, — nemůže pouhé zvýšení rychlosti obě
hu peněz zjednati nápravu. Ba naopak, sklon použiti
peněz (v Gesellově soustavě) k útěku do zboží a
do kapitálových statků ještě zvýší tempo racionalisace a mechanisace výroby, čímž se lidská bída
ještě více rozšíří. Ťu jsme u nej důležitější ho
problému naší doby:
Jak zařadit všechny lidi do procesu směny?
Tato otázka jest nevyřešitelná nejen v rámci ny
nější finanční soustavy, ale též i s Gesellovými pe
nězi! Jde konkrétně o to: odkud vezme společnost
(stát) peněz na velké, trvalé veřejné inves
tiční práce, které jedině by mohly ukončit tech
nologickou (strukturální) nezaměstnanost?
Jedině sériová terminace peněz řeší tento problém,
a to — změnou struktury kapitálové tvorby: Stát
prostřednictvím svého reeskontního ústavu se stává
mocným kapitálovým činitelem. Toto, a ne pou
hé zrychlení oběhu peněz, jest hlavním
účelem soustavy terminovaných peněz!
Pokusme se znázorniti to formulkami. Celý prob
lém nespočívá v správnosti neb nesprávnosti for
mule:
C(enová hladina) X Mz (nabídka čili množství zboží) —

P (peníze, obíhající i žirární) X R (rychlost oběhu),
nýbrž v něčem docela jiném, a sice:
D (hár. důchod -J- úspory) = F(unkce) MoR, kde
MO je množství oběživa, R rychlost oběhu.
R samo jest funkcí (= závislé na):
A (potřeba)

Br (strukturální překážky) -j- B2 (nadhodnota peněz).
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Slovy : rychlost oběhu peněz roste s lid
ským i potřebami a klesá strukturou sou
dobé společnosti a špatnou finanční
soustavou. (Viz č. 2.—3. „Rozprav“). Se za
vedením sériově terminovaných peněz změní se
podstatně i struktura soudobé společnosti (hlav
ně směr kapitálové tvorby a nová pracovní inicia
tiva veřejné ruky). Strukturální nezaměstnanost bu
de absorbována stálými veřejnými investicemi; tím
se vytvoří stálá konjunktura, též i v soukromé výro
bě a stavebním podnikání, což dá zaměstnání i dru
hé konjunkturální složce armády nezaměst
naných.
Rychlost oběhu peněz? Nebude-li nezaměstnanosti,
poklesne-li úroková míra a uvolní-li se úvěr, pak
se obnoví i rentabilita soukromého podnikání, reál
né důchody stoupnou — a jest přece obrovský roz
díl v tom, dá-li nezaměstnaný do oběhu 52krát do
roka desetikorunovou poukázku na potraviny aneb
slušný plat, jako zaměstnaný! Co by to znamenalo
pro obchod, živnosti výrobu — netřeba obšírně vy
světlovat. Obavy před „útěkem do zboží“ mohou
být jen u Gesellových úbytkových peněz, jelikož
jich nelze jinak použít, než ku směně. Ale termino
vané peníze jsou plnohodnotné peníze, kte
ré lze upotřebit ke všem peněžním úče
lům, tedy ik rozumnému uchování hod
not a nároku (což se neděje thesauracíl). Že by
majitel šekové nebo vkladní knížky propadl psy
chose „útěku do zboží“, nelze si vůbec dobře před
stavit, jelikož by k tomu chyběly všechny před
poklady. Tato námitka („útěk do zboží“) jest snad
odůvodněna u Gesellových peněz, ale neobstojí v
sériově terminované soustavě.
*)
„Útěk do žirárních peněz“ není vadou soustavy
terminované měny, nýbrž její velkou předností. Pe
něžní ústavy nemusí lákat vkladatele vysokými úro
ky atd., celá úvěrová politika bude stát na mnohém

širším základě, než jest tomu dnes, tvorba národního
důchodu úspor se bude nerušeně odehrávat.
Účelem všech druhů úbytkových peněz (S. Gesell,
pokusy ve Wórglu, Hirschbergu, Jablonci n. N.,
Liberci atd.) jest hlavně: povzbudit směnu, zvýšit
rychlost oběhu peněz a podnítit poptávku po zboží
a službách. Účelem sériové terminace oběživa jest
však:
Nový sociální a hospodářský řád, kde
soukromé podnikání se v dostatečné mí
ře doplňuje a koriguje iniciativou ve
řejné ruky.
Terminované peníze znamenají ukončení éry libe
ralismu, ale též i vyvrácení bludů těch, kdož hlásají
nemožnost odstranit liberalistický řád bez násilí
a krve.
Že cesta k novému sociálnímu řádu vede přes od
stranění mamonu (nadhodnoty a z ní plynoucí nad
vlády peněz), to není bezvýznamná, pouhá náhoda:
„Nemůžete sloužiti Bohu a mamoně,“ toť jsou slova
samotného Božského spasitele. (Luk. 16, 13.)
*) Ani historicky nesouvisí terminované peníze se
„Scliwundgeldem“.
Bylo to v roce 1910 (tedy 6 let před
uveřejněním knihy o volných penězích a volné půdě
od S. Gesellai na jednom jihoruském gymnasiu. Několik
sextánů utvořilo tajný studijní kroužek. Prostředky pro
illegalní knihovnu si opatřovali tak, že dali do prodeje a
oběhu „kartočky“, „terminované“ poukázky, které platily
jeden školní týden (od pondělka ráno až do soboty od
poledne), stály každá jednu kopějku a obíhaly jako směnné
prostředky a platidla mezi gymnasisty. Hoši si navzájem
opisovali úkoly, prokazovali si nejrozmanitější služby, ku
povali a prodávali různé ke hře sloužící předměty a čile
používali „kartoček“. Účastník nesměl odepřít nikomu služ
bu nebo „Zboží“ i kdyby měl dostat „kartočku“ 5 mi
nut před jejím termínem a již nebylo naděje na další
využití „kartočky“. Tato hra měla obrovský úspěch v ce
lém gymnasiu; dokonce se k ní připojilo i dívčí gym
nasium. Po čtyřech měsících ředitelství gymnasia tomu při
šlo na stopu a přísně vše zakázalo. To byly první „ter
minované peníze“.

Návrhy k reformě pojišťovnictví.
Přinášíme článek z pera vynikajícího odborníka,
bývalého příslušníka německého centra, nyní v Praze.

Případ pojišťovny Fénix jest živým důkazem to
ho, že uskutečnění principu neobmezeného osobního
vedení v hospodářském podniku skýtá více nebez
pečí, nežli prospěchu, který bývá spatřován v tom,
že vedoucí osobnost není nijak obmezena různými
ohledy a svazky, které mohou její iniciativě překážeti. Znovu a znovu se ukazuje, že ztráty, vyvěrající
z různých iniciativních pokusů, nijak neobmezené
vůdčí osoby, jsou vždycky větší, nežli ztráty pra
menící v zavedení byrokratických principů do sprá
vy podniku. Případ Fénixů má v německých finanč
ních skandálech zcela důstojné protějšky a připomí
náme jen skandál Favagu, Nordwolle, ScliuldteissPalzenhoferu anebo švédského ICreugera. Všechny
tyto závody staly se obětí toho, že jednotlivá oso
ba v nich byla všemocným pánem. Ve všech těchto
případech můžeme pozorovali společný zjev, totiž,
že samolibost jednotlivcova zamezuje tomuto včasné
rozpoznání chyb a žene ho k tomu, že jedno ne
bezpečí snaží se zažehnati tím, že se vrhá do ne
bezpečí ještě horšího.

Reforma názoru.
Rozpoznáme-li chyby, rozpoznáme tím nejlépe
také, kterou cestou se musíme dáti, abychom se
v budoucnosti takovýchto chybných činů vyvarovali.
Posuzujeme-li případ Fénixů, především klademe si
otázku: kde byla dozorčí rada? Anebo snad tento
„kolos v oboru pojišťování“ vzal dozorčí radě chuť
i odvahu ke kritice? V případě Favagu, jehož jako
příkladu se dovoláváme, poněvadž také šlo o pojiš
ťovnu, dozorčí rada docela oficielně pokusila se svoji
neznalost o situaci ústavu vysvětliti tím, že právě
dozorčí činnost u pojišťovací společnosti je velmi,
ztížena a obmezena. Dozorčí rada musí se u pojiš
ťovny více nežli v jiných podnicích spolehnoulij
na představenstvo pojišťovny. Dozorčí rada vůbec
nemůže kontrol ováti všechny obory správy. Podob
ně tomu bylo i u Fénixů. Dozorčí rada vývody pana
generálního ředitele vyslechla a jeho uzávěrku bez
kritiky schválila. Z toho jest jasně viděti, jaký veli
ký význam má osobní otázka:
1. při obsazování představenstva,
2. při obsazování dozorčí rady a při výkonu do
zoru.
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Jenom lidé, kteří si nic nedají namluviti od pana
generálního ředitele, jsou schopni zastávati takovéto
úřady. Nebezpečí pro dozorčí radu jest ještě větší,
jestliže generální ředitel je zároveň velkoakcionářem společnosti, neboť potom má on i vliv na slo
žení dozorčí rady i na event. bankovní spojení. Ta
kovým způsobem mohou býti nepohodlní kritikové
lehko schlazeni. Na druhé straně jest tu však i ne
bezpečí, že ve finančních věcech zkušení členové
dozorčí rady, kteří zároveň jsou také důvěrníky a
zástupci interesované banky, ocitají se v rozporu
protichůdných zájmů.
V procesu Schuldteissově padlo významné slovo.
Osoby, tvořící dozorčí radu, nevěděly to, co samy
dělaly ve své vlastnosti bankéřů. Z toho plyne po
žadavek, že v dozorčí radě nemohou nikdy seděti
osoby, které ve svém rozhodování v důsledku něja
kých protichůdných zájmů nejsou zcela svobodny.
U československých pojišťovacích společností po
strádáme dále i oddělení pojištění elemen
tárního od pojištění životního, které jest
nutno, máme-li býti ozbrojeni pro všechny případy.
Právě aféra Favagu přiměla Říšský úřad pro dozor
nad soukromým pojišťováním, že docílil toho, že
životní pojištění bylo odděleno od pojištění věcné
ho u těch společností, u kterých tomu tak ještě ne
bylo. Německé pojišťovací právo zná v důsledku
toho zvláštní a úplně samostatné společnosti pro po
jištění životní, stejně jako pojištění elementární pro
vozováno jest zase zvláštními ústavy, které v mno
hých případech ani jméno nemají společné. Elemen
tární a životní pojišťování má každé pro .sebe
zvláštní dozorčí radu a vlastní představenstvo, je
dině osoba generálního ředitele bývá v obou odvět
vích společná. Z toho plyne samozřejmě, že každá
společnost pro sebe zvláště bilancuje a dociluje
se tím toho, že při insolvenci nebo konkursu jedné
společnosti druhá není dotčena a není do insolvence
nebo do konkursu stržena ssebou. Tak roku 1930
na příklad Rothenburská akciová pojišťovací spo
lečnost proti škodám z požáru dostala se do kon-r
kursu, kdežto Rothenburská životní pojišťovací spo
lečnost zůstala tímto konkursem naprosto nedotčena,
existuje dále, zatím co prvá patří dávno minulosti.
Právě případ Fénixů dokazuje, jak velkých refo
rem potřebuje dozor v soukromém pojišťování.
Úhrnem můžeme tedy říci toto:
1. K vedení pojišťovacího ústavu jako členové
představenstva nebo správy smějí býti povoláváni
jenom ti, kdo vedle hlubokých odborných znalostí
mají ještě zvláštní způsobilost pro funkci dozorčí.
2. Životní pojištění musí býti úplně odděleno od
pojištění elementárního. Pro oba tyto obory musí
býti zřízena zvláštní společnost se zvláštními správ
ními orgány.
3. V dozorčí radě musí býti podobně jako v ústa
vech založených na principu vzájemnosti zastoupeni
též pojištěnci.
4. V dozorčí radě musí zasedati též zástupce úřed
nictva ústavu.
5. Úřad, vykonávající dozor nad pojišťovnami má
závazné právo veta proti povolání člena dozorčí rady
nebo člena představenstva.
6. K úřadu pro dozor nad pojišťovnami musí býti
přičleněna státní revisní a důvěrnická společnost,
která by bděla nad obchodními methodami společ
nosti. Této revisní a důvěrnické společnosti musí
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býti k revisi a dobrozdání předkládány závěrečné
účty společnosti dříve, nežli se na valné hromadě
předloží ke schválení.

Prémiová politika.
Všechny evropské životní pojišťovací společnosti
pracují na základě úmrtních tabulek, které jsou
celá desetiletí staré a které skýtají společnostem
veliké reservy, poněvadž úmrtnost jest dnes mnohem
nižší, nežli byla při pořizování těchto tabulek.
Avšak volání po nových tarifech, sdělaných na zá
kladě nových úmrtních tabulek, odpovídajících
dnešní úmrtnosti, má jenom zdánlivou oprávněnost.
Prakticky vlastně jednalo by se pouze jen o zdán
livé zlevnění tarifu.
1. Roku 1935 provedené snížení úrokové míry
zmenšilo i příjem z úroků a rent, tím také pro po
jišťovací společnost pro životní pojištění klesly i
výnosy uložených kapitálů, ale nároky pojištěnců
se nezměnily. Pokles úroků byl by se v prvé řadě
projevil v dividendové politice společnosti, kdyby
2. společnosti neměly právě ony reservy, nebo
zisky, spočívající v tom, že tarify jsou zhotoveny
podle zastaralých tabulek o úmrtnosti, která je dnes
daleko nižší. Jsou to tyto zisky na snížené
úmrtnosti, jimiž pojišťovací společnosti i v krisi
dobře obstály. Takřka v každé výroční zprávě ev
ropských životních pojišťoven setkáváme se se stej
nou větou, že zisky na snížené úmrtnosti umožnily
společnosti relativně dobré výsledky obchodování.
Samozřejmě tyto zisky nejdou k dobru jenom akcio
nářům, ale konec konců i pojištěncům. Ke konci
nesmí býti zapomenuto na to, že úmrtní tabulky
a v nich spočívající zisky založeny jsou na počtu
pravděpodobnosti a byla by otázka, co v tom pří
padě, když by úmrtnost stoupla a počet narození klesl.
Nové úmrtní tabulky sice by prémii zlevnily, ale
měly by vliv opačný na dividendovou politijcu^.
Měly-li by se snížiti prémie, musely by společnosti
snížiti výdaje, spojené se získáním pojištění, kte
ré v Československé republice jsou v porovnání
s říšskoněmeckými pojišťovacími ústavy nepoměrně
vysoké. Výdaje, spojené se získáním pojištění, to
jsou provise, které jsou již v pojišťovacích tarifech
započítány. Jestliže zdejší pojišťovací společnosti
svému zástupci vyplácejí za uzavření pojiš
tění provisi ve výši 4o%0, jak musí potom býti
vysoká celková provise, která v pojišťovacím tarifu
jest skryta? Zde by se daly provésti určité škrty.
Průměrná provise zástupcova u říšskoněmeckých
pojišťoven činí 20 až 25%o- Jako příklad uvádím organisaci říšskoněmecké pojišťovací společnosti, která
omezuje se hlavně na zemědělské kruhy. Tato pojiš
ťovací společnost má v celé říši 16 zemských ob
chodních jednatelství. Vydání jednoho takového jed
natelství činí všeho všudy 32%0- Zástupce dostává
určitý fixní plat, který se však súčtuje na konto
provise, a kromě toho má určitý pevný příplatek
na výdaje, který se nikterak nesúčtovává. Vedoucí
obchodního jednatelství pojišťovny dostává pevný
plat 350 říšských marek a kromě toho 2%o z obratu.
K tomu má ještě služební vůz a denní vydání. Ani
jedno z těchto obchodních jednatelství nemá větší
vydání než 32%o a naopak 4 z nich v roce 1934
docílily snížení vydání na 28i/2°/00(Dokončení příště.)
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Jestliže z nejrůznějších míst v případě pojišťovny
Fénix navrhuje se zvýšení státního poplatku z pojiš
tění, který je u nás o i o/o vyšší než v Německu,
pak to má býti obět, kterou má nésti pojištěnec.
V zájmu životního pojišťování nesmějí pojištěnci'
žádné nové oběti býti uloženy, nýbrž mu.sí je nésti
pojišťovny. V důsledku případu pojišťovny Fénix
budou, museti ostatní společnosti podstoupiti těžkou
zatěžkací zkoušku a teprve v roce 1937 se ukáže,,
jaké škody tento případ způsobil společnostem. Ta
ké psychologicky bylo by v zásadě pochybeným po
jištěnce zatížiti za chyby, které se staly. Měly by
proto společnosti z nově uzavřených pojištění odváděti 5 až io°/oo na zvláštní ztrátový fond, zřízený
mimo již dnes existujících ztrátových fondů. Ne
bylo by ani potřeba dnešní tarify nijak měniti.
Žádný pojištěnec nemusel by v budoucnosti ani o
haléř platiti více, než dosud platil, nýbrž šlo by to
provésti snížením provisí. A proč by společnosti
naše neměly vystačiti se stejnými výdaji na získání
nového pojištění, jako pojišťovny říšskoněmecké?
(Dokončení příště.)

ZAJÍMAVOSTI
ZE ŽIVOTA SOCIÁLNÍHO
A HOSPODÁŘSKÉHO.
Poptávka po potravinách a důchody spotřebitelů.
Hospodářská věda dokázala, že poptávka po po
travinách jest celkem nepružná, že totiž ani změna
důchodů ani změna cen (což jest totéž) nemůže působiti zvýšení anebo zmenšení spotřeby potravin,
leda v případě katastrofálního poklesu důchodů
anebo katastrofálního vzestupu cen. V posledních
letech se připisovala podvýživa obyvatelstva stále
spíše zanedbalosti, nevědomosti a lenivosti, nikoliv
však chudobě lidí a odůvodnilo se to právě uvede
ným zákonem o nepružnosti poptávky po potravi
nách, aniž by se přihlíželo k tomu, zdali nenastal
skutečně onen katastrofální pokles důchodů. Ostat
ně se mělo za to, že každý člověk potřebuje určitý
počet kalorií, který si opatřuje stůj co stůj a spíše
škrtne jiné výdaje, než aby si odepřel nutnou vý
živu.
Proti tomu nelze dokázati nic bez statistického
zjištění. U nás v Československu se nám nedostává
právě statistických dat, která by zajímala spotře
bitele. V Anglii však mají za to k disposici kterákoli
data. Právě vyšla pozoruhodná publikace z péra
Johna Orr-a, který vydal výsledek svého šetření
pod titulem „Food, Health and Income“ (Po
traviny, zdraví a důchody), jež byla příznivě komen
tována v odborných kruzích. Setření bylo konáno za
jeho vedení ústavem Rowett Institute a za spolu
práce Výboru pro dodávky na trh, a jiných zvlášt
ních odborníků, jako jsou Leicht, Clark, Macrosty
a jiní. Jde o první pokus vytvořiti obraz o stavu
spotřeby potravin vzhledem k důchodům a zdravot
nímu stavu obyvatelstva.
Úsudek £ira Orra nevychází z hlediska mini
mální výživy, která jest ještě slučitelnou s dobrým
zdravím, nýbrž z optimálního hlediska, kde
nelze už dosíci dalšího fysického zlepšení lidského
organismu zlepšenou dietou. Toto optimum jeví se
u těch vrstev obyvatelstva, které díky svým důcho
dům jsou nejvolnější ve výběru potravin.

V tomto zajímavém šetření jsou především udány
celkové výdaje za potraviny, které r. 1934 činily
1,075,000.000 Lstg (z toho 294.500.000 Lstg připadalo
na maso). To znamená, že r. 1934 připadalo z těch
to výdajů 9 s týdně na jednu hlavu. Obyvatelstvo
je pak rozděleno na 6 tříd podle výše důchodů;,
nejnižší čítá 4,500.000 osob s důchodem 10 s tý
dně, která vydává 4 s týdně za potraviny, nejvyjšší
třída s nejvyšším důchodem čítá rovněž 4,500.000
osob, má 45 s důchodu týdně a vydává týdně 14 s
za potraviny.
Podle šetření je spotřeba chleba a bramborů prak
ticky stejná u všech tříd. Za to spotřeba mléka,
vajec, ovoce, zeleniny, masa a ryb klesá více nebo
méně podle výše důchodů. U nejchudších tříd při
padá 1.8 pinty (1 pinta skoro 1/2 litru) mléka na
hlavu, u bohatších 5 pint. Spotřeba vajec činí
v chudších třídách 1.5 na hlavu, v bohatších 4.5
na hlavu. Zajímavé jest, že chudší vydávají poměrně
víoe na ovoce: t. j. 2 s 4 d, kdežto bohatší vydávají
na ovoce 1 s 8 d. Další šetření docházejí k závěru,
že ve všeoh třídách, vyjma nejvyšší tři třídy, schází
obyvatelstvu jedna nebo druhá složka nezbytná pro
lidské zdraví. Výživa první nejchudší třídy (4 mil.
500.000 lidí) jest nedostatečná v každém ohledu.
V druhé třídě (9,000.000 lidí) výživa jest uspokoju
jící v proteinech, v tucích a v uhlohydrátech, zatím
00 nestačí ve vitaminech a mineráliích. Třetí třídě
(9,000.000 lidí) se nedostává nejdůležitějších vita
minů a mineralií. Teprve čtvrtá třída vykazuje plně
uspokojující výživu a poslední dvě třídy vykazují i
nadbytek. Celkem tedy polovina anglického obyva
telstva trpí nedostatkem výživy, způsobené nízkými
důchody.
Šetření se dále zabývá důsledky podvýživy na
růst dětí a dochází k závěru, že v chudších vrstvách
jeví se u dětí menší růst, horší zuby, větší chudo
krevnost, hlavně nedostatkem mléka. Sir Orr končí
své zajímavé šetření těmito úvahami: aby výživa
chudších vrstev se vyrovnala výživě čtvrté třídy,
která plně vyhovuje požadavkům lidského zdraví,
je třeba, aby se zvýšila spotřeba dražších druhů po
travin, jako mléka, vajec, másla, zeleniny, ovoce
a masa, a to o T2 až 25%. To znamená, že by bylo
třeba zvýšiti tuto spotřebu o 200 milionů Lstg ročně
(23,4 miliard Kč!). To ukazuje vážnost celého pro
blému. Hlavní mluvčí odborných anglických hospo
dářských a hlavně finančních kruhů „The Economist“ ze dne 21. března 1936 dochází na základě
tohoto šetření k závěru, že kupní síla určitých tříd
obyvatelstva musí býti zvýšena rozumnou hospo
dářskou platovou politikou. Rozdělení národního
důchodu bylo by třeba změnili takovými opatřeními,
jako jsou na př. rodinné příplatky. Kromě toho na
vrhuje časopis zvláštní opatření pro dodávku levných
potravin potřebným osobám. Sir Orr sám podtrhuje
požadavek moderního hospodářství, aby potravi
nářská politika nebyla náhražkou, ný
brž doplňkem všech ostatních sociál
ních reforem, jako podpora levných malých
bytů atd., a doporučuje tento ožehavý problém „hos
podářské státotvornosti“ k řešení praktickým stát
níkům. Snad toto šetření postačí, aby přesvědčil
každého nepředpojatého, že podvýživa obyvatelstva
zvláště v dnešní době (a k tomu v zemi jako Anglie,
která prožívá vnitřní konjunkturu a přistoupila i
ke zrušení platových srážek atd.), přece závisí na
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výši důchodů, jinými slovy, že dnfes poptávka po
potravinách je skutečně velice pružná.
Kromě toho je snad zbytečno zdůrazniti, že probl.ém výživy obyvatelstva má nedozírný vý
znam ze sociálního hlediska. Nejde však
jen o osobní zdraví obyvatelstva, nýbrž i o zvýšení
spotřeby vůbec, ať domácích nebo dovážených vý
robků, o fysickou a morální vyspělost našeho oby
vatelstva i s hlediska branného. Chceme-li míti za
jištěnou obranu vlasti, musíme míti fysicky zdatné
vojáky, ale také fysicky zdatné obyvatelstvo —
jak to ostatně jasně naznačuje a vyžaduje nový zá
kon o národní brannosti!
—w—
Dr. M a r k o W e i r i c h:
Co bude z naší mládeže?
Paradox, dnešní společnosti.

V’ minulém čísle „Života“ ze dne 25. března t. r.
vyšel článek, ve kterém středoškolský profesor, jsa
si plně vědom viny dnešní společnosti, odkrývá bez
váhání morální bídu dnešní středoškolské mládeže.
Prof. V. Adam článkem „Záležitost bez problému“
obrací se na katolický „Život“ s přáním, aby čte
náři vyslechli člověka, stojícího stranou jejich zájmů,
poněvadž je přesvědčen, že by se nenašlo časopisu,
který by uveřejnil jeho pár řádků.
Tento apel středoškolského profesora, který v den
ní práci vidí ochromeno své vychovatelské dílo a
svou nemohoucnost před morálním marasmem dneš
ní mládeže, žaluje — pokládá za svou povinnost zažalovati společnost, která mu výchovu mládeže ne
jenom znesnadňuje, nýbrž i přímo kompromituje
před očima žáků. Je to apel, který musí rozrušiti
všechny, kdož mají aspoň jiskru lásky k národu,
k vlasti, je to apel, kterému musíme dáti v našem!
časopise pro otázky sociální obnovy první místo
komentáře.
Pokládám za nutné, opakovati zde hlavní myšlen
ky tohoto článku, který by si zasloužil největšího
rozšíření a kterému by se mělo pomoci k uskuteč
nění hlavního cíle: totiž „k odstranění svinstva z uli
ce a tisku“. Nejsou to nemožné věci, není to žád
ný problém, je to otázka dobré vůle všech těch,
kteří mají do toho co mluviti.
Prof. Adam považuje mlčení v této otázce za ne
prozřetelné, protože jeho následky se dnes už roz
růstají do neobvyklých rozměrů a mstí se na nás
všech — mladých i starých. Nejde o vykřičené do
my, nejde o lidi propadlé vášním, jde o naše prosté
děti, poctivé české kluky a děvčata. Není třeba zde
citovati poslední případy; některé případy známe
z novin; jen chci upozorniti na konstatování pisate
lovo, že některé případy, které naznačil, se týkají
. .. terciární, kvartánů a sextánů a že podobných
věcí je už poněkud více, než se dovídáme z novin
nebo jinak, poněvadž se úzkostlivě chrání dobré
jméno ústavu a dobré jméno rodin.
Když se něco stane, pak se nemůže najiti vina, ro
diče sami nepřipouštějí to jako plod své výchovy,
nanejvýše užívají při argumentaci slov: doba — krev
— dospívání — společnost — špatný příklad — všeo
becná zkaženost atd. Je ovšem nejasné, má-li se přičítati vina chlapci, vychovanému v pokrokových smě
rech, když dodnes nikdo neodsoudil z autorita
tivního místa názory o „užití“ a „vyžití se“
a když žádný z postižených neměl vážného dů
vodu něco podobného si odříci („má právo na ži
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vot“ atd.). Náš chlapec či děvče nic špatného ne
dělá. On jen čte noviny, jde do města nebo do
kina. Čte tytéž noviny, které rodiče odebírají a čtou,
které jsou přirozeně ,-,moc dobré“.
Pisatel poukazuje pak zvláště na reklamy v dro
geriích a lékárnách, které řvou ve dne v noci, na
lístky přilepené na tramvajích, v kavárnách atd..
na ilustrované časopisy, výkladní skříně s nahými
či polonahými figurínami a fotografiemi, na vědecké
informace a vysvětlení, na knihy o „pohlavní hygi
eně“, na „Studium současné mravnosti“, na všecko,
co se dá koupiti u knihkupců, na rafinovanost
inserátů, na zlatá pravidla úspěšného inserování,
z nichž první desatera zní: stále — nenápadně —
sugestivně — „vědecky“.
A teď, pokračuje prof. Adam, vykládejte svému
dorůstajícímu dítěti doma či ve škole, že něco po
dobného je neslušné. Mluvte o následcích na zdraví,
o mravnosti, o řádném člověku a — račte dovoliti —
o ideálech. Zkuste jednou, jak se tváří tito mladíci
při podobné přednášce. Uznáte přece, že není smě
rodatné, co profesorovi ve škole nebo vám doma
chlapec odpoví. Důležitější bude, co si myslí.
Už fakt, že studenti namítají, své sklony hájí, je
zarážející. Před 20 lety to bylo nemravností, dnes
je to světový názor, mladistvá filosofie. Avšak od
myšlenky k činu je krok, totiž padesát kroků k ob
chodníku. A najednou se žádá od dospívajících
lidí vysoký názor na člověka, na ženu a manželství.
Společnost jednou rukou děti trestá, vyhrožuje a
druhou rukou jim to s úsměvem nabízí — kup si
a neboj se.
Týž časopis píše na prvních stránkách „morál
ka“ a pozastavuje se nad úpadkem mravů, o dva
listy dále v soudní síni ironisuje záletníka, svede
nou, nebo pěkně líčí pikantní poměr a na poslední
stránce působí na lidi citáty lékařů — jak dobré,
zdravé a potřebné je činit to, co stojí o pár řádků
níže. Omladina si jde tedy cestou svojí. Komu
také věřiti, když moudré hlavy nejsou moudré?
Prof. Adam končí svou úvahu otázkou: Ale přece
je jeden problém: jak najít poslance či stranu,
která by provedla odstranění svinstva z ulice a
z tisku?
*
Potud hlas člověka, který 10 měsíců ročně po
zoruje středoškolskou mládež blíže než je komukoli,
snad ani ne rodičům, dopřáno. Chtěl bych z této
úvahy vyzdvihnouti jedno skvěle formulované zjiš
tění: Společnost jednou rukou děti tres
tá, vyhrožuje a druhou rukou jim to s úsměvem nabízí.
Kde je národ Komenského?
To je největší paradox dnešní lidské společnosti,
a zvláště naší, která se mimo to chlubí dědictvím
Komenského.
Uslyšíte nějaký případ zločinu, smilstva, ihned na
doprovod vám vypočítávají horu omluv, to nebyl
normální člověk, to jsou sklony, za které ubožák
nemůže, je to chorobné, dříve za katolické éry,
tomu nebylo lépe, dnes je to sice vidět veřejně,
tehdy však se to dělo tajně. A jde-li o mladistvé
provinilce z dobrých rodin, nemusím zde opako
vati výše uvedené vývody prof. Adama.
Připusťme: jde o chorobné sklony, co se však
podniká proti těmto chorobám? Vypukne-li epi
demie, ihned se sahá k isolačním opatřením, zaví
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rají se školy, desinfikuje se sebe menší chorobný
zárodek, volá se na poplach. Co říci o epide
mii nemravnosti? Nic se nedělá, naopak
dělá se všecko možné, aby ta epidemie
se šířila i na zdravé a na děti.
Když už jednou připustíme chorobu,
pak musíme znemožniti každou infekci,
která by tu nemoc šířila. A není dnes tisk,
biograf materialistické zhodnocení lidské bytosti a
důstojnosti přímo ve službách vražedné epidemie,
šíření těchto chorobných sklonů?
Co však říci o epidemii smilstva, tajné i veřejné?
I zde slyšíte, je to chorobný zjev. Ale co podnikla
společnost proti této chorobě? Nic, naopak všecko
dělá, aby tato choroba zasáhla všechny, i zdravé
a mladistvé kořeny národa. Smilstvo — není pří
padnějšího a pravdivějšího slova na ,,užití“ a „vy
žití se“ — se propaguje ve všem všude, operetním
divadlem, biografem, tiskem, reklamou.
To je paradox dnešní společnosti: horlí a hájí
se umělý potrat, propaguje se sterilisace z eugenic kých důvodů, aby nepřišlo na svět venericky zatíže
ných dětí, ale současně se trpí a dělá všecko nejrafinovanějším způsobem, aby lidí odsouzených
k bezdětnosti bylo čím dále tím více, aby smilstvu,
prapříčině eugenických závad, byla dovolena theoretická i praktická propaganda a reklama, která
se nezastavuje ani před T2-letou mládeží, a vybičuje
právě ony chorobné sklony, kterými se pak
omlouvá všecko, i vražda národa. Úbytek pří
růstku obyvatelstva není nic jiného než vražda ná
roda a rovná se plynovému útoku nepřátelských
letadel na naše města.
Když už je to choroba, pak musíme všecko zničiti, co chorobu rozšiřuje, pak se musí najiti ne
jeden poslanec, jedna strana, nýbrž všichni „stá
totvorní“ poslanci, všechny „státotvorné“ stra
ny, jak se našly všechny tyto strany, aby odhlaso
valy zákon o národní brannosti; bamravnj bran
nost podmiňuje národní brannost. Bylo
by třeba vytvořiti zákon o mravní brannosti, který
by alespoň měl omezovati činnost tohoto nejzá
keřnějšího nepřítele národa na podsvětí ztracených
bytostí, a který by organisoval pohotovost k a žd é h o, od rodičů až k učitelům tak, že naše děti,
naše dorůstající mládež by klidně mohla projiti
ulicemi, města ve kterých by našli jen další pro
buzení všech ušlechtilých ideálů vlasti, národa, ro
diny a ženy! Jistě by se našly cesty, kterými znemož
niti kryté i veřejné dryáčnictví kuplířů smilstva,
ať se tomu říká Primeros anebo Soudní rubrika
anebo pohlavní hygiena.
To už není jen otázka konfesní, to je otázka ná
rodní, i když musíme říci, že právě ta bezkonfesní,
laická morálka má největší vinu na tomto národním
rozkladu, který den co den chrlí nová a nová sta
tistická data čím dále tím smutnější. My katolíci
vidíme příčinu morálního marasmu jinde, ale stačí
nám úplně souhlasiti s diagnosou choroby, jakou
se propaguje, aby se všichni, kteří se chtějí zváti
vlastenci, sešli' na široké základně mravní bran
nosti našeho národa,- aby proti těmto chorobám
všemi prostředky bojovali'.
Dříve se to také dělo. Pravda, hřích je tak starý
jako lidstvo, a dokud bude lidstvo, bude i hřích,
my katolíci máme proto však silnější argumenty než
naši odpůrci. Ale přece je veliký rozdíl mezi dnešní

a minulou dobou, a ten uznávají naši odpůrci sami;
dnes, pravda, se to neobaluje, ale tehdy se to dělo
tajně. Tehdy se to zakrývalo, a všichni bychom
*
byli rádi, kdyby se to zakrývalo i dnes! Dnes se
to však nejen nezakrývá, nýbrž i propaguje všemi
způsoby, dnes to nejsou už jen ojedinělé zjevy, ome
zené nanejvýše na některé kruhy, dnes se z nich
stávají sociální, masové zjevy, zkrátka oprav
dová národní potopa. Stačí jen nahlédnouti do sta
tistik, stačí se jen dotázati vychovatelů, kteří to
myslí se svým povoláním vážně, a kteří vidí a po
zorují celou výseč naší mladé generace. A každý
nepředpojatý člověk musí říci, že právě v tomto
rozdílu mezi dřívějškem a dneškem, v i s o 1 a c i
smilstva byla minulost lepší, a bylo by si jen přáti,
aby dnešní doba, která bojuje proti chorobám vše
možnými vědeckými preventivními pomůckami, uplatnila stejně účinné prostředky, aby chránila spo
lečnost před touto mnohem vážnější chorobou
smilstva.
Onen československý státník, který dovede vymýtiti svinstvo z ulice a z tisku — je to mini
mální, proto také proveditelný program — vyko
nal by dílo, za které mu budou příští pokolení
vděčna, a které se zapíše zlatým písmem do dneš
ních a budoucích dějin našeho národa. Všichni, kteří
máme děti, všichni, kteří milujeme národ, byli by
chom rádi, kdyby příštím rokem všechny naše prosté
děti, které jdou poprvé na ulici, a které berou do
rukou kterékoli noviny, už nevěděly ani neviděly
slov a hesel, která vybízejí bez obalu k smilstvu,
k ničení nejprvnějších zárodků příštích pokolení.
Nedej zahynouti nám ni budoucím!

RECENSE
„V dvaatřiceti letech zbytečný člověk.“
Tak mluví a křičí mladý, nezaměstnaný inženýr
v divadelní hře Wernerově „Lidé na kře“. — „Srdce
máš v kleštích a v kotrbě sedí v koutě rarach a
chechtá se ti tam. — Jak já k tomu přijdu? Byl jsem
vedoucím inženýrem továrny, že? Říkalo se o mně,
že budu ředitelem. Tedy jsem musil být spolehli
vý a čestný chlap, že? ...Moje byly výsledky prá
ce. Když jsme přistavěli nové křídlo — já ho stavěl,
já popoháněl práci, na můj popud se to stalo a já
jsem se z rozkvětu radoval. Moji továrnu zavřeli.
Dejte mi toho, kdo to zavinil, a já mu zakroutím
krk... Jsem hniloba. Střežte se mne! Nakazíte se
mou nenávistí! Všecko nenávidím — především
sebe, že žiji. .. Mne jste vyřadili, mne jste ode
hnali od práce? Ukáži vám. Sestrojil bych jed —
hrozný jed. Bez vůně, bez chuti. .. Pět gramů a
město vymře. To maličko do reservoáru ve vodár
ně. S exkursí se získá přístup... Haha! Za dvě
hodiny panika. Lékaři lítají. Pak se svíjí a umírají
už i ti, kdo lékaře zavolali. Hledá se příčina toho
hrozného umírání. Myslí, že plyny. Nenapadne je,
že voda — pijí také. Hahá! Mrtvé město. Ilahá!“ . .
V doslovu praví autor, že touto hrou „projevuje
svou bolest nad krutou a vraždící dnešní dobou.“
Kruté následky dnešní krise dobře vylíčil. Bylo by
si přáti, aby si hry „Lidé na kře“ všimli ti, kteří
přec ještě řídí hospodářství; snad by jim připo
mněla velkou odpovědnost.
Následky krise po stránce mravní jsou tak zhoub-
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né, že je nebezpečí, aby si někteří čtenáři nebo di
váci neodnesli z této divadelní hry dojem, že tam
leccos schvaluje autor, co skutečně odsuzuje; ne
bylo by škodilo, kdyby byl svou bolest nad krutou
dnešní dobou důrazněji projevil. — Urážlivě bude
na mnohé působiti hned na začátku „dobrá kato
lička“, protivná Máli, jak tam je vylíčena, ačkoliv
autor jistě urážeti nechtěl. — Vážnější pochybnost:
že by (str. u, poznámka) názory prof. Junka o
vyhnání plodu byly „příznačné pro lidi minulého
století“? Tyto názory jsou i ve 20. století správné:
jde skutečně o vraždy, u malých národů o děsnou
národní sebevraždu.
K.
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RÉSUMÉ
Dr. F. I< ru s S. J.: L’Encyclique ,,Q. A.“ ac
compagnée d’une explication succincte.
L’auteur poursuit l’explication de l’encycli'que.

S. S. Ghelfand: De la philosophie de l’argent.
On a écrit déjà beaucoup d’ouvrages traitant
le mystère de l’argent qui, en soi, n’est qu’une in
vention humaine. Voilà pourquoi on ne peut se
contenter d’une définition jurisprudentielle indiquant
la place de l’argent dans la vie de l’homme; il faut
remonter jusqu’à la source. La ligne de l’évolution
de l’argent est marquée d’abord par de primitifs
moyens d’échange (le bétail, les personnes serves
atc.) et c’est par les métaux précieux et les pièces
frappées qu’on vient au papier-monnaie moderne.
Ce qui est le plus important c’est que l’argent mo
derne, en prenant la forme exclusive de monnaie,
est sorti du domaine des biens et des services. L’ar
gent en soi est une invention des plus pratiques de
la société et il serait bien difficile aujourd’hui de le
remplacer.
Qu’est-ce que c’est que l’argent? En somme,
c’est un droit général de la participation à la vie
économique. C’est sa généralité par laquelle l’argent
se distingue d’autres droits (un timbre-poste, un
billet de théâtre etc.). Autorisé par l’Etat même,
l’argent est mis en circulation par la Banque d’émî’ssion, chargée de production des billets. L’argent
circule surtout par échange, c’est-à-dire par le travail
des citoyens. En outre, il faut rendre compte des
fonctions de l’argent qui constituent sa valeur pro
prement dite.
Voici les fonctions de l’argent. L’argent, est:
a) le moyen de change, b) la mesure des valeurs1)
c) le conservateur des valeurs et des droits, d)
le moyen de la formation du capital.
Le droit, c’est le caractère essentiel de l’argent;
c’est de là d’où résulte sa fonction du moyen de
change. Le temps de la production moderne exige
des moyens de change convertibles seulement dans
le domaine financier.
Voilà pourquoi a passé déjà le temps des mon
naies frappées et leur usage exposé toujours à la
thésaurisation. Il s’ensuit que les billets de banque
d’aujourd’hui ont la faculté de jouer le rôle de l’ar
gent spécialisé proprement dit.

La fonction de la mesure des valeurs ne vient que
de l’argent qui, à son tour, possède une valeur.
L’émission de l’argent mal motivée entraîne un flé
chissement de sa valeur dans le peuple et, en même
temps, provoque des procédés de l’inflation ce qui
prouve toujours un ébranlement des relations mo
rales entre l’Etat et le peuple.
La fonction du conservateur des valeurs n’appar
tient qu’à l’argent de banque, la thésaurisation étant
un phénomène mal plausible.
Il en est de même avec la troisième fonction
de l’argent moyennant la formation du capital. Le
capital c’est une économie; de là un. intérêt qui, en
soi, n’est qu’une récompense payeé de la part de
l’entreprise à l’économie, est bien juste. Les prében
des, les prix usuraires de l’argent toujours forcés,
voilà de l’injustice. (Suite.)
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