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Řídí
redakční kruh •
Za redakci odpovídá:
Dr. V. Hájek.
Vychází vidy 15. a 30 v měsíci

Ročník 1

V Praze dne 1O. května 1936

Óíelo 6

D r. F. Kruš S. J.:

Sociální encyklika »Quadragesimo anno«
se stručným výkladem.
(Pokračování.)
Stojíme u třetího činitele sociální reformy: své
pomoci. Slyšeli jsme, na jaký odpor u liberálních
vlád narazilo přirozené právo dělníků sdružovati
se za účelem obhajoby svých životních zájmů. Cír
kev, zejména také dělnická encyklika Lva XIII.,
vydatně přispěla k překonání onoho nespravedli
vého odporu proti oprávněným požadavkům pra
cujícího lidu. A nejen to: encyklika Rerum novarum také mocně povzbudila dělníky, kteří ještě
nepodlehli protináboženským svodům marxistických
organisací, že si začali upevňovat i sdružení, která
už měli, a zakládati podle zásad křesťanské nauky
nové spolky, které potom v nejedné zemi vyrostly
v mohutné organisace. Lev XIII. také stanovil hlav
ní směrnice, jichž se měli věřící dělníci přidržovati
ve svých organisačních snahách. Zdůrazňoval přede
vším „zdokonalení náboženského života a mravnosti
jako cíl nejvyšší“ dělnických sdružení, bez něhož by
se nepodařilo uspořádati vzájemné vztahy členů tak,
aby se dosáhlo pokojného soužití všech; ale také
„k povznesení tělesných i majetkových zájmů děl
níků“ měly tyto organisace dopomáhat!. Poněvadž
ovšem nebylo možno předvídati, jak se za io—20
let sociální napětí urovná nebo vybije, vznikly poz
ději i mezi katolíky spory o nejlepší způsob děl
nických organisací, jak ještě uvidíme.
O účincích dělnické encykliky pro rozmach organisační činnosti píše dále Pius XI.:

2. Odborové organisace dělnické.
a) R.

n.

vytyčovala jim
pracovní.

důležité cíle

31. Vysoký význam mají tedy zásady Lvem XIII.
mocí jeho autority vydané, že se jim podařilo zlomiti tento odpor a rozptýlit! podezření; ale staly
se ještě vzácnějšími tím, že vybízely křesťanské
dělníky, aby vytvořili mezi sebou organisace po
dle různých povolání; že jim dávaly návod, jak
to učiniti; že velmi mnohé udržely na cestě po
vinnosti, ačkoli byli lákáni do socialistických spol

ků, vydávajících se za jedinou ochranu a záštitu
těch, kdo jsou chudobní a utiskovaní.
32. Zvláště šťastný byl pokyn encykliky Rerum
novarum, že při zakládání těchto spolků „tak mají
býti ustaveny a vedeny dělnické organisace, aby
byly co nejzpůsobilejším a nejpružnějším nástro
jem pro účel, pro který jsou zřízeny, totiž aby se
jednotlivým členům sdružení, pokud je to jen mož
no, dopomáhalo k povznesení tělesných, duševních
i majetkových zájmů“; že však je patrno, „že se
musí hleděti na zdokonalení náboženského života
a mravnosti jako na cíl nejvyšší a že především tím
to vodítkem se musí říditi veškeren život ve sdru
žení. „Neboť když společenské zákony jsou vybudo
vány na náboženství jako na svém základě, pak je
snadno navzájem uspořádati vzájemné vztahy čle
nů, aby se dosáhlo pokojného soužití a pěkných
úspěchů“.
b) Uskutečnění a ovoce této organisační práce.

33. Zakládání těchto spolků se věnovali všude
s chvályhodnou horlivostí jak kněží, tak četní laici,
chtějíce doopravdy uskutečniti plán Lva XIII. v
plném rozsahu. A tak tato sdružení vychovala děl
níky skutečně křesťanské, kteří jsou nejen pilnými
ve svém povolání, ale též svědomitě zachovávají
spasné příkazy náboženství; kteří dovedou své vlast
ní pozemské úkoly a práva účinně a pevně hájit,
ale též zachovávati povinnou spravedlnost, a kteří
se upřímně snaží o spolupráci s jinými společen
skými třídami; a tak přispívají ke křesťanské ob
nově veškerého společenského života.
Kéž by byli všichni, k nimž Lev XIII. se obracel,
úplně porozuměli a dokonale splnili, co měl v těchto
pokynech a nařízeních na mysli! Svět mohl býti
bez třídího boje a po sociální stránce tak připra
ven na změny způsobené vývojem techniky,' že by
se i „racionalisace“ všeho průmyslu nebyla stala
kletbou místo požehnáním. Jak jsme už viděli, vliv
dělnické encykliky nebyl nepatrný, — ale mohl
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býti ještě mnohem větší, kdyby u státníků a děl
níků, anebo přec aspoň u všech katolíků byla
nalezla patřičného porozumění a rozhodné posluš
nosti. Ale zdá se, že odvěkému odpůrci Boha a
všeho dobrého právě pro vznešenost jejích zásad
velice na tom záleželo, aby seslabil její účinky —
a sice i mezi katolíky samými. I mezi nimi totiž
vznikly spory, jak by se měly některé výroky
Lva XIII. vykládati. Právě k definitivnímu urov
nání takovýchto sporů směřuje celá druhá část en
cykliky Q. a. Ale už i zde v i. částí (č. 34. 35.)
Pius XI. se dotýká jedné z těchto sporných otá
zek, která po několik let byla hlavně v Německu
předmětem velmi ostrých, až pohoršlivých bojů
mezi katolíky samými.
Nejprv uvedeme další text Q. a. a potom při
dáme několik poznámek na lepší porozumění:
c) Různé formy organisace v různých
zemích.

34. Tyto papežovy rady a napomenutí byly podle
poměrů v různých zemích uskutečněny různě. V ně
kterých státech jeden a týž spolek převzal plnění
všech úkolů vytčených papežem; v jiných však,
protože k tomu radily nebo toho přímo vyžadovaly
okolnosti, došlo k jakési dělbě práce a pro různé
cíle byla založena sdružení různá: některá měla za
úkol hájiti na trhu práce práva a zákonné výhodý
členstva, jiná se starala, aby si členové navzájem
pomáhali v záležitostech hospodářských, jiná ko
nečně se cele věnovala úkolům života nábožen
ského a mravního a úkolům tomu podobným.
d) Mají býti odborové organisace děl
nické ryze katolické či smíšené?

35. Tuto druhou cestu volili zvláště tam, kde bud
státní zákony nebo určitá hospodářská zařízení nebo
ona politování hodná a v dnešní společnosti tolik
Šířená roztříštěnost v názorech a nesvornost, jakož
i naléhavá nutnost spojenými silami klásti odpor
proti semknutým řadám strůjců revolucí byly ne
překonatelnou překážkou, aby si katolíci mohli vy
budovat! odborové organisace jen pro sebe. Za ta
kových poměrů se jeví nutným přistoupiti k od
borovým organisacím neutrálním, za předpokladu,
že tyto organisace vždy půjdou za právem a spra
vedlností a ponechají katolickým členům plnou vol
nost, aby se mohli říditi svým svědomím a poslouchati přikázání Církve. Kde je jisto, že tyto orga
nisace jsou se zřetelem na poměry nevyhnutelný
a že v nich není nebezpečí pro náboženství, tam
jest úkolem biskupů dáli schválení, že katoličtí
dělníci k nim smějí přistoupiti za členy, majíce
arci na zřeteli zásady a bezpečnostní opatření, jež
doporučoval náš předchůdce Pius X. svaté paměti;
a prvé a nejdůležitější toto bezpečnostní opatření
záleží v tom, aby současně s těmito odborovými
organisacemi vždy zde byly spolky, které horlivě
usilují o to, aby daly členstvu dobrou náboženskou
a mravní výchovu, aby pak dovedlo odborová sdru
žení proniknouti takovým dobrým duchem, jakým
se mají říditi při všem svém jednání; tak budou
míti ty spolky požehnaný vliv i mimo okruh vlast
ního členstva.
Kdo se zná ve vývoji křesťanských organisací
dělnických v posledních desítiletích, hned pozná,
že Pius XI. má zde na mysli hlavně spor mezi,
dvěma, směry organisací pro katolické dělníky:
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směr Kolín—M. Gladbach a směr Berlín—Trevír.
Nejde sice jen o Německo; tentýž zásadní spor
zneklidňoval katolíky i v jiných zemích (ve Fran
cii, Belgii, Holandsku), ale nikde tak prudce, jako
v Německu.
i
OČ šlo v těchto sporech? — Jak ňž víme a jinak
býti nemůže, Lev XIII. zdůrazňoval, že dělnické
organisace mají nejen jeden účel, nýbrž mají pomáhati k povznesení tělesných, duševních i majet
kových zájmů; ochrana a zdokonalení náboženské
ho a mravního života je nejvyšším jejich cílem,
ale také hmotná stránka nesmí býti zanedbávána.
I je samozřejmé, že podle různých podmínek v růz
ných zemích pro dosažení všech cílů dělnické or
ganisace může býti jednou vhodnější jedno jediné
sdružení, jinde však by se mohly různé organisace
o tyto úkoly rozděliti. Zkrátka: šlo o otázku
1. Zda Lev XIII. si přál, aby každé sdružení
katolických dělníků uplatňovalo všecky ony sna
hy, jak je vypočítal, čímž by tedy pro všecky tyto
organisace byla všude stejná forma předepsána,
a ta by byla podle hlavního úkolu rozhodně ná
boženská a proto by se nehodila pro spolupráci
katolíků a nekatolíků; anebo
2. ponechal-li Lev XIII. dělníkům na vůli, sdružiti se ve spolku, který by pečoval o jejich nábožensko-mravní zájmy, a mimo to ještě v druhém nebo
i třetím sdružení, jež by hájilo jejich hmotná prá
va, a tu by ovšem byla možná spolupráce i s ne
katolíky.
Ve Francii převládla ona první forma, organi
sace jednotná. Také v Belgii měla mnoho přívr
ženců. Holandští katolíci však se rozhodli pro dru
hý způsob. Netřeba vykládati, že spolupráce ka
tolických dělníků s nekatolíky znamená nebezpečí,
že by podlehli nedobrým protikatolickým vlivům;
ale je-li odjinud o jejich dobré náboženské vzdě
lání postaráno — jak tomu skutečně v Holandsku
je, mohli by naopak katoličtí dělníci v organisací
společné s nekatolíky na tyto dobře působiti.
V Německu tedy vznikl pro tuto otázku prudký
boj — který autoritativně a úplně ted v encyklice
Q. a. je rozhodnut ve smyslu kolínském, ovšem
s podmínkou, že z ,,neutrálních“ odborových orga
nisací nevznikne nebezpečí pro náboženství ka
tolických členů, čehož je možno dosáhnouti čilými
nábožensko-vzdělávacími spolky pro tytéž členy neu
trálních odborových sdružení; tak by mohli kato
ličtí dělníci býti dokonce apoštoly pro nekatolíky
v odborových organisacích. Ale rozhodující slovo
v těchto věcech by měl míti episkopát.
Tento pokyn Pia XI., aby katolíci se stali dob
rým kvasem i v „neutrálních sdruženích“, má pro
dnešní poměry nesmírně velký význam. Třeba
se učit organisační čilosti od nepřátel!
Další slova Pia XI. o značném vlivu křesťan
ských dělnických organisací, jakož i o jejich pů
sobení na jiné stavy, nepotřebuje komentáře.
Ze všeho, co Q. a. připomněla o R. n., vysvítá
samo sebou, že encyklika Lva XIII. skutečně za
sluhuje názvu „Magna charta — základní velká
listina“ katolického sociálního řádu.
e)

Vzrůstající vliv křest'.
organisací.

dělnických

36. Tak dík encyklice Lva XIII- se tyto dělnické
organisace rozmohly všude tak, že již nyní — ač
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koliv organisace socialistické a komunistické je do
sud, bohužel, počtem členstva převyšují — sdru
žují velmi značné množství dělnictva a dovedou
jak uvnitř hranic každého státu, tak při sjezdech
mezistátních mocně se zastávati práv a zákonitých
požadavků katolických dělníků a tak zdůrazňovati
spasné křesťanské zásady sociální.
3. Odborové organisace jiné.
a) Odborové organisace v jiných
stavech.

37. Další účinek: Čemu Lev XIII. tak důmyslně
učil o přirozeném právu sdružovacím a co tak
působivě se snažil uskutečniti, to se snadno začalo
přenášeti i do jiných povolání a zřizovala se i sdru
žení jiná, ne pouze dělnická; proto, jak se zdá,
této encýklice se musí přičítati z velké části zá
sluha, že i mezi rolnictvem a jiným středostavovským obyvatelstvem tak zkvétají a — jak je možno
viděti — den ode dne více se množí velmi užitečná
taková sdružení a jiná podobná zařízení, v nichž
často se šťastně druží s výhodami hospodářský
mi i vzdělání ducha.
b) Křesť.

organisace

zaměstnavatelů.

38. Hůře však bylo s organisováním podnika
telů a ředitelů průmyslu, ač si i takových organisací Lev XIII. horoucně přál: je nám líto, že se
jich vytvořilo jen tak málo. Nezavinil to však jen
nedostatek dobré vůle, nýbrž i daleko větší překáž
ky, které se takovým sdružením stavějí v cestu; a
my tyto překážky dobře známe a dovedeme je
zhodnotiti. Ukazuje se však pevná naděje, že budou
v krátké době zdolány i tyto překážky a s rozradost
něným srdcem pozdravujeme již nyní jisté, nikoli
bezcenné počátky v této věci: jejich hojné ovoce
dává naději na ještě hojnější ovoce v budoucnosti.

Zaver.
1. Rerum novarum „Magna charta“ katolického
sociálního řádu.
39. Všecky tyto požehnané účinky encykliky pa
peže Lva XIII., které jsme, ctihodní bratří a milení

synové, spíše jen načrtli než dopodrobna vypsali*
jsou tak četné a tak veliké, že jasně ukazují jednu
věc: obraz lidské společnosti, jak je oním nesmr
telným dokumentem podáván, není jen vybájený, i když je krásný; naopak: předchůdce
náš čerpal z evangelia — tedy ze zdroje
vždy živého a životodárného — nauky
které jsou s to, aby onen zhoubný a lid
skou společnost rozdrásávfající boj vel
mi zmírnily, když by již nebylo možno
jej hned zcela odkliditi. Že však část to
hoto dobrého semene, před čtyřiceti lety tak hoj
ně rozsetého, padla na půdu dobrou, toho důka
zem je radostná žeň, kterou odtud, bohudík, pro
spásu sklidila Kristova Církev a veškeré lidstvo.
Právem se smí říci, že okružník Lva XIII. podal
během dlouhé doby průkaz, že jest Magna char
ta, o kterou se musí jako o svůj základ
ůpíra ti veškerá katolická sociální čin
nost. Ti však, kdo — jak se zdá — tento papežský
list a oslavnou vzpomínku naň podceňují, buď tupí,
co neznají, nebo nic nerozumí tomu, co zpozdaleka
znají; nebo rozumějí-li, zřejmě se dopouštějí křik
lavé nespravedlnosti a nevděku.
2. Potřeba nauku Rerum novarum vysvětlit
a doplnit.

40. Avšak v těchto čtyřiceti letech se vyskytly
i nějaké pochybnosti o tom, jak správně vykládali
některé odstavce Lvovy encykliky; vyskytly se po
chybnosti i stran důsledků, jež by se z encykliky
měly vyvoditi; a to dalo i mezi katolíky podnět k
rozepřím, které nebyly vždy klidné. S druhé strany
změlněné potřeby naší doby a změněné poměry
nutně vyžadují, aby se Lvova nauka podrobněji
přizpůsobila; vyžadují i některých dodatků. Proto
se s radostí chápeme vhodné příležitosti, abychom,
pokud je na nás, ve smyslu svého apoštolského
poslání, jež nám ukládá závazky ke všem (Řím. 1,
14), tyto pochybnosti rozptýlili a vyhověli požadav
kům nynější doby.
(Pokračování.)

S. S. Ghelfand:

Trochu filosofie peněz.
(Dokončení.)

5. Zhoubné následky, zejména co do úschovy
peněz a tvorby kapitálu.
Všimněte si, jak mnozí v závodě kupují zboží:
prodavač by se samou ochotou roztrhal a mnohdy
spolkne i hrubost kupce, jen aby uskutečnil pro
dej, kdežto výraz obličeje kupce, jeho celý postoj
a každý pohyb těla mluví: za moje peníze mohu
si vybírat, přebírat a sekýrovat. „Náš zákazník,
náš pán“ — to není jen obchodní zdvořilůstka,
to jest moudrost. Máš-li v kapse 50 Kč, jsi po
dobu nákupu páru bot pánem toho, kdo ti boty
prodává. A co, má-li někdo 50 miliard? Pak jest
pánem světa.
Proces hospodářské směny opírá se nejen o lid
ské potřeby, ale i o spravedlnost. Něco za něco,
„do ut des“, hodnotu za hodnotu. Dnešní peníze
mají, kromě své peněžní hodnoty ještě i nadhod
notu, tedy i uskutečnění směny jest nejvíce vítáno

tím účastníkem, který má obdržet nakonec peníze.
Jelikož kupec, t. j. prodavač peněz, jest si dobře
vědom, že dává peníze, t. j. něco nejvýš cenného
a žádoucího za zboží, t. j. něco, co dnes potřebuj«
a zítra ne, co má dnes cenu a zítra může se zkazit
atd., proto podle okolnosti může využít své pře
vahy ve svůj prospěch. Za starých časů bylo zboží
všeho druhu poskrovnu; převaha peněz nebyla ještě
tak zřejmá a mohlo se mluvit o zákonu nabídky a
poptávky zboží. Dnes jsou však zcela jiné poměry.
Výrobní kapacita moderních podniků jest mnohem
větší, než nejvyšší možná spotřeba. Trh může být
přímo zaplaven statky všeho druhu, čili problém
nabídky v dřívějším smyslu už neexistuje. Národo
hospodáři radí proto k umělé tvorbě „hry nabídky
a poptávky“ tím způsobem, že spousty statků se
prostě ničí. Statistický úřad Společnosti národů ve
statistice za rok 1934 uvádí mimo jiné: k vůli udr
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žení cen v 50 státech, zastoupených v S. N., bylo
zničeno 267.000 vagonů obilí, 258 milionů kg cukru,
26 milionů kg rýže, 25 milionů kg hovězího masa,
obrovské množství kávy, ovoce, bavlny a jiných pří
rodních darů. V téže době zemřelo asi 2,400.000
lidí hladem a asi 1,200.000 spáchalo sebevraždu
z bídy, ó, ubohosti národohospodářské „vědy“ a
politiky!
A co poptávka? Ta trpí, a to dvojnásobně. Za
prvé, většina lidí nemá důchodů aneb jen nedosta
tečné. Za druhé ti, kteří mají velké důchody, zá
měrně omezují svoji spotřebu, poněvadž raději po
užívají peněz jako zboží, t. j. prodávají je a ku
pují, aby je rozmnožili, aneb thesaurují peníze, čili
používají hotových peněz jako uchovatele nároků a
hodnot, čím naprosto zvrací funkci hotových peněz.
Jest to ovšem umožněno tím, že peníze jsou časově
neomezeny ve své hodnotě a proto není naprosto
žádné nutnosti uplatnit je, t. j. zúčastnit se směny,
ale naopak, jsou všechny důvody k tomu, aby
jich bylo jinak použito, než jako peněz. Proto i celá
hospodářská směna se utvářila pitvorně: místo na
bídky a poptávky zboží — honba za penězi, místo
aby byly prostředkem směny, staly se peníze jejím
účelem, brzdícím samotnou směnu. Každý by se
rád zbavil statků, ale mnohokrát obrací v dlani
peníze, než je vydá. Zvrácená podstata dnešních
peněz dělá je nezpůsobilými, býti v naší době tech
nické revoluce směnným materiálem.
Peníze, jako měřítko hodnot? Jestliže statky musí
býti včas směněny, aby se časem neznehodnotily,
peníze nemusí být včasně použity. To jest jasno,
že ten, kdo nutně peněz potřebuje, dá své zboží
a své služby za každou cenu. Peníze jsou svojí
nadhodnotou povýšeny nade všecek ostatní hos
podářský svět, což má za následek přehodnocení
peněz a znehodnocení statků a služeb. Tento zjev
jsme pojmenovali „primérní deflační proces“. Je
likož v čísle 1. „Rozprav“ o primérní deflaci bylo
již pojednáno, nebudu tím zde zdržovat čtenáře
a přejdu dále k funkci peněz jako uchovatele
hodnot a pomůcky kapitálové tvorby.
Uchovám-li peníze ve formě žirárních peněz, vra
cím tím hotové peníze národnímu hospodářství.’
Uchovám-li hotové peníze v punčochách, odnímám
národnímu hospodářství potřebnou mízu. Žirární pe
níze mohou ovšem být naprosto spolehlivým ná
hradním směnným prostředkem, ale nejsou schop
ny tvořit nový kapitál a nové žirární peníze. Dejme
tomu, že občan A má žirárních peněz za 1000 Kč
a občan B též za 1000 Kč. A a B mohou mezi
sebou vyměňovat různé platy, ale součet jejich
vkladů nemůže být vyšším 2000 Kč, dokud nedo
stane někdo z nich hotovost, kterou uloží, anebo
knihovní transakci od občana C, čili nové žirární
peníze. Kdyby nyní tito tři občané vyměňovali mezi
sebou závazky a zboží, tu by ovšem byli bohatšími
o statky a služby, ale žirární jmění by nerostlo,
nýbrž jen se přesunovalo od jednoho k druhému.
Nový vzrůst žirárních peněz bly mohla zase způ
sobit buď hotovost aneb transakce občana D, který
by se k těm třem připojil atd. do nekonečna. To
znamená,
(
že v celém národním hospodářství směna a vyrov
návání závazků mohly by se konat naprosto hladce
v žirárních penězích, ale tvorba nového kapitálu,
tedy i nové podnikání, nová práce, byly by bez ho
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tových peněz nemožností. Proto jest velkým omy
lem, podceňovati vliv thesaurace a hlavně vliv brz
dění oběhu peněz na tvorbu kapitálu a hospodářský
život vůbec. Často se poukazuje na to, že žirární
peníz u nás asi osmkrát převyšují oběživo a že
tedy měnové zákroky, týkající se oběživa, nemají
velkého významu. Cím jest rychlejší oběh
hotových peněz a čím vyšší jsou reál
né důchody všeho obyvatelstva, tím in
tensivněji se tvoří žirární peníze. Hotové
peníze hrají tedy úlohu jakéhosi katalysátoru, usku
tečňujícího proces, který by se bez něho neusku
tečnil. Proto i všecko, co má vztah k rychlosti
oběhu hotových peněz, thesauraci jejich a pod.,
má též i rozhodující vliv na tvorbu žirárních peněz.
Jelikož peníze mohou beztrestně zahálet v pun
čochách, musí peněžní ústavy, aby získaly vkladů,
lákat majitele peněz vysokým úrokem. Takových
4—5% z vkladů nemůže být nijak odůvodněno ani
rozumem ani požadavky mravního řádu. Vysoký
úrok ze vkladů znamená nakonec i vysoký úrok
z úvěrů, čili podnikání neplatí úspoře spravedlivou
odměnu, nýbrž obrok. Vysoký úrok jest lichvářskou cenou peněz; umožněn jest jenom nadhod
notou peněz, pramenící v jejich časové neomezenosti.
Nebudu se rozepisovati o škodách, které přináší
národnímu Jjospodářství drahý a neochotný úvěr,
stálá zahálka peněz v punčochách, zahraničí a na
žiru u cedulové banky; jsou to Všeobecně známé
nedobré zjevy. Časová neomezenost peněz je umož
nila. Jestliže někteří národohospodáři navrhuji roz
množení oběživa v takové míře, aby úroková míra
silně poklesla, znamená to s vodou vylít z vany
i dítě. Úrok by ovšem s pronikavým rozmnožením
oběživa poklesl, ale samotné peníze by ztratily svoji
peněžní hodnotu, t. j. způsobilost konat peněžní
funkce. Příčina thesaurace, lichvy, spe
kulace, primérní deflace, brzdění obě
hu a směny, nedostatečné tvorby žirár
ních peněz a jiných zjevů jest nadhod
nota peněz, která má svůj původ v ča
sové neomezenosti jejich podstaty.
Naprosto nechci tvrdit, že celý komplex hospodářsko-sociálních otázek se okamžitě rozřeší, jestli
že odstraníme nadhodnotu peněz. Ale jedno jest
jisto: nevyřešíme ani jeden sociální
problém, dokud bude v platnosti dnešní
peněžní a měnová soustava. Nadhodnota
peněz jest hlavní příčinou bezohledného nashromaždování majetků. Stát, společnost musí při tom
nečinně přihlížet k neslýchanému ožebračování mi
lionů lidí. Jelikož dnešní peněžní soustava vylučuje
stát z procesu tvorby kapitálu, kapitál se tvoří jen
v soukromopodnikatelském obvodu a veřejná ruka
musí si opatřovat prostředky buď přesuny kupní
síly obyvatelstva, nebo drahými úvěrovými trans
akcemi. Následky jsou známé: statisícové armády
lidí navždy vyřaděných z práce a naprostá bezmoc
nost veřejné ruky. Teorie, že jedinec nemá práva
žádat na společnosti přiměřeného pracovního dů
chodu, nemá žádného věcného podkladu v podmín
kách moderního hospodářství. Neúprosná skutečnost
velí opak, totiž: společnost a jednotlivec musí se
navzájem doplňovat. Liberalistický individualismus
se vyžil, ale proto není ještě třeba zavrhnout sou
kromou iniciativu; doplňující mocná iniciativa ve
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řejné ruky. „Dejte mi opěrný bod a páku, a po
hnu se zemí.“ Opěrný bod — to jest mravní základ
společnosti, páka — peníze. Ne ty dnešní, nehodící
se k době technické revoluce, jíž jsme svědky, ale
vědecky prozkoumané, očištěné od atavistických pří
vlastků — sériově terminované peníze, měna to
zítřejšího dne.
6. Která distribuční soustava vyhovuje změněným

poměrům?
Téměř nekonečné výrobní možnosti naší doby
mocně vyžadují i pružné distribuční soustavy. Pro
kázali jsme, že dnešní finanční soustava časově ne
omezených peněz jest neslučitelná s technickým po
krokem současné doby. Tím ještě není rozřešena
otázka: jaká distribuční soustava odpovídá změně
ným poměrům?
Jisto je, že nová měnová soustava, měna zítřejšího
dne, nebude míti přívlastku časové neomezenosti.
Nadhodnota peněz musí být odstraněna. Nový mě
nový systém může býti vybudován jenom na základě
omezení hodnoty peněz v čase. V úvahu přicházejí
tři možnosti:
(
a) Peníze platí jen určitou dobu. Toto řešení ne
může vyhovovat z mnoha důvodů. Nelze na př. sou
hlasit s tím, aby tisícikorunová bankovka, která^
ještě dnes je zákonitým platidlem, již zítra byla bez
cenným kusem papíru. Po dobu platnosti by tyto
peníze obíhaly šíleným tempem, jelikož každý by
se chtěl jich raději zbavit, ale poslední dny a týdny
před zánikem jejich platnosti nikdo by za ně nic
nekoupil. Zboží by zmizelo s trhu anebo by se smě
ňovalo zase jen za zboží. Úroková míra by se na
prosto shroutila, vklady a úvěry by se úplně zne
hodnotily, soukromé podnikání by odumřelo. Ta
kové „řešení“ nezasluhuje tedy pozornosti.
b) Peníze tratí v určitém čase určité procento
své hodnoty. Ztrátu nese celý blok oběživa, majitel
peněz nahražuje ztrátu nalepováním známky (S.
Gesell). Ve Wbrglu byl konán pokus s těmito „uni
kajícími penězi“ (Schwundgeld). I toto řešení mu
síme nazvat nevyhovujícím a to jak z důvodů čistě
finančně hospodářských, tak i proto, že ponechává
bez povšimnutí strukturální změny v soudobé spo
lečnosti.
Za prvé obíhá vždy celý blok oběživa bez zřetele
k tomu, je-li vskutku v daný okamžik třeba tolik
peněz; nabídka peněz může často i převyšovat na
bídku zboží a služeb, čím by snadno došlo k inflač
ním zjevům.
Za druhé, peněžní ústavy by byly neodolatelně
nuceny rozpůjčit celou svou hotovost, což by pod
pořilo nezdravé a překotné podnikání, podkopalo
by samotné základy úvěrové politiky a přivodilo
by zhroucení peněžních ústavů.
Za třetí, zrychlený oběh peněz by se odehrával
jen mezi nynějšími jejími majiteli, poněvadž pouhé
urychlení oběhu nezabezpečuje ještě zapojení do
hospodářského procesu pro ty, kteří technickým
pokrokem a racionalisací byli vyřáděni ze soukro
mého podnikání.
Za čtvrté, pokračující mechanisace výroby vyřaďuje pořád další lidi z pracovního procesu; zrych
lený oběh peněz, tedy i čilejší směna, tento pochod
ještě urychluje. Dále: Společnost, stát, zůstává i
nadále naprosto bezmocným a pasivním divákem
v hospodářství. Unikající peníze, tak jako je na
vrhoval S. Gesell, by vlastně byly vyvrcholením'

liberalistické anarchie a ve svých konečných výsled
cích by byly ještě horší, než nynější soustava ča
sově neomezených peněz.
c) Třetí možností, a to jedině vyhovující
všem potřebám našeho složitého života, jsou s eriově terminované peníze. Peníze netratí
na své hodnotě en bloc, nýbrž dle sérií. Tím se
dostávají peníze do oběhu postupně. Procento ztráty
(i°/o) jest voleno tak, aby mohlo být hnací silou
hospodářství, aniž by způsobilo větší otřesy, ze
jména v tvorbě kapitálů a v distribuci úvěrů. Ovšem,
jednotlivci a peněžní ústavy jsou nuceny použiti
peněz, thesaurace peněz jest vyloučena. Ale nezapo
mínejme, že ke zdravé podstatě peněz se stano
viska národohospodářského patří jejich použití vů
bec, totiž koupě, vklad, půjčka.
Jednotlivec, který se vyhnul ztrátě i o/o tím, že
uložil v bance peníze, již použil peněz. Banka, kte
rá uložila přebytek hotovosti do Reeskontního ústa
vu na vázaný neb žirový vklad, též použila peněz,
aniž by byla nucena k nějaké nereelní úvěrové trans
akci. Úloha, která v soustavě sériově terminovaných
peněz připadá Reeskontnímu ústavu, jest obrovská.
Stát stává se aktivním spolutvůrcem kapitálu, aniž
by musel platit vkladatelům i ten nejmenš í úrok.
Není to nespravedlnost: Reeskontní ústav proka
zuje vlastně benevolenci tím, že přijímá posledního
dne v měsíci peníze, kterým hrozí sériová ztráta.
Musíme též uvážit, že jde vlastně o kapitály, kte
rých soukromé podnikání nepotřebuje. Vždyť i nyní,
jako i dříve za konjunktury, zahálelo a zahálí hez
kých pár set milionů peněz na žiru u Národní ban
ky. Reeskontní ústav nemusí ovšem použít všech
plynoucích k němu peněz, ale má možnost státi se
pánem hospodářské situace. Netřeba se potom báti
technického pokroku a technologické nezaměst
nanosti, poněvadž u Reeskontního ústavu bude vždy
s dostatek kapitálu na velkorysé veřejné investice.
Netřeba ani podotýkati, že svojí mzdovou a vůbec
sociální politikou může Reeskontní ústav vykonat
největší vliv (byť nepřímo) i na sociální postavení
pracujících v soukromé výrobě. Reeskontní ústav
může svojí úvěrovou politikou ovlivnit i plánovité
hospodaření, na př. omezení osevných ploch a pěs
tování náhradních rostlin, ale též i otázky mezd
a pracovní doby v soukromém podnikání. Tak na
př. Reeskontní ústav mohl by poskytnout bezúroč
ný a dlouhodobý úvěr takovým podnikatelům, kteří
jeví dostatečný smysl pro dělníka a jeho potřeby.
Vidíme, že správnou aplikací terminovaných pe
něz lze docíliti i značného zmírnění sociálních protiv
a třídního boje. Není dnes snad člověka, který by
vážně tvrdil, že nejlépe jest zůstat věrným starému
liberalismu. Lze ovšem kritisovat všechny dosa
vadní formy „řízeného“ hospodářství, což nedo
kazuje ještě nesprávnost samotné myšlenky řízeného
hospodářství, nýbrž jenom to, že řídilo s e bez
náležité páky. Tou pákou jsou peníze; soustava
terminovaných peněz dala státu skutečnou možnost
říditi celý hospodářský život. Jest logické, že poli
tický boj stran se bude točit kolem Reeskontního
ústavu, pro větší nebo menší vliv státu na hospo
dářství. V každém případě se zavedením soustavy
sériově terminovaných peněz stát opustí, a to na
vždy. svoji dnešními poměry vynucenou pasivitu
(dnešní státní zásahy do hospodářského života ne
jdou do hloubky, stát zůstává v podstatě pasivní
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složkou). Doba liberalismu, ať již manchesterského nebo dnešního ,,řízeného“ pomine nenávratně
a postoupí místo nové hospodářské formě, kde
státní a soukromé podnikání budou se navzájem do
plňovat. Tuto hospodářskou formu bychom mohli
pojmenovat korigovaným hospodářstvím.
Dnešní armáda nezaměstnaných sestává z dvou, p očetně přibližně stejně velkých, ale podstat
ně od sebe se lišících složek.
Jedna složka jest nezaměstnanost kon
junkturální, vyvolaná depresí soukromé výroby.
Na př. závod propouští dělníky a zaměstnance, je
likož majitel neobdržel úvěru od banky, aneb ztratil
odbytiště pro své výrobky. Kdyby se „roztočila
kola“ a uvolnil by se úvěr a stoupl by konsum,
tu by nezaměstnaní zase mohli pracovat. Nemů
žeme pochybovat o tom, že oživení hospodářství
dalo by práci statisícům dnes nucené zahálejícím
lidem. Soukromé podnikání, zejména soukromý sta
vební ruch, jest nezbytnou podmínkou pro každý
protikrisový plán, ale, jak uvidíme, později, je to
nezbytnost druhého řádu. Druhého ne co do
důležitosti, nýbrž co do časového postupu, poně
vadž iniciativa musí vycházet ne ze soukromého
podnikání za účelem vytvoření konjunktury.
Podnět k mohutnému hospodářskému oživení dá
společnost, stát, tím, že dá práci a chléb statisícům
takových nezaměstnaných, kteří nemají nejmenší
naděje vrátit se jednou k svému bývalému zaměst
nání, poněvadž stroje je navždy vyřadily z práce.
To jest druhá složka nezaměstnanosti: struk
turální nezaměstnanost. Soukromé podni
kání není prostě schopné zaměstnat tyto nezaměst
nané a o tento problém rozbijí se všechny teorie
o samočinném ozdravění hospodářství a politiky
laisser faire, laisser passer. Liberalismus jeví se
dnes jako bezmocný, neschopný mrzáček, opa
kující bezzubými ústy dávno přežité „pravdy“
z minulého století.
Jedinou útěchou liberalistických mudrců jest, že
i pokusy s řízením hospodářství vesměs selhávají.
Není divu. Dosavadní formy „řízeného“ hospodář
ství („kontrolované“, „regulované“ atd. hospodář
ství) jsou vlastně jen odrůdou liberalismu a
nikoliv opravdovým plánováním, poně
vadž celou hospodářskou iniciativu a řešení všech
sociálních otázek ponechávají jen anarchii soukro
mého podnikání. Za liberalistických podmínek ne
pomůže ani stavovské zřízení, ani syndikalisace vý
roby. Za stávajících poměrů a hlavně při zachování
dnešní finanční soustavy otázka strukturální, tech
nologické nezaměstnanosti se vůbec neřeší; žádné
plánování nemůže stvořit konjunktury, poněvadž ne
tvoří konsumenty, naopak, ve snaze udržet aspoň
poněkud posice výroby, se obrací svojí cenovou po
litikou proti konsumentům. Jest to beznadějný Gordiův uzel, který se liberalismu nepodaří rozmotat.
Jsme svědky prazvláštního zjevu: odevšad je slyšet,
že liberalismus se vyžil a že musí být nahražen
jinou hospodářskou formou, ale všechno navrhova
né „plánování“ jest jenom obměnou téhož liberalis
mu. A byli to papežové Lev XIII. a Pius XI., kteří
¡prohlédli celou duchovní nicotnost liberalismu a
ve svých encyklikách „Rerum novarum“ a „Qua
dragesimo anno“ žádají na státu, aby nebyl jen
„hlídačem práv a řádů“, nýbrž že se musí,
jak jen možno, veškerým svým zákonodárstvím a
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všemi zařízeními snažit o to, aby již z uspořádání
a zařízení státu samo sebou vyrůstalo blaho jak
celku, tak jednotlivců“ (dle III. česk. vydání ,,Q.
a“, str. 13).
Aplikujeme-li tyto myšlenky na dnešní poměry,
vidíme že mocně nabádají stát k tomu, aby se ucho
pil iniciativy. Není ovšem třeba socialisace vý
robních prostředků. Stačí úplně zavěsti sériovou terminaci oběživa, aby státu byla navždy zabezpečena
rozhodující účast v hospodářském životě a klidný
další vývoj sám již ukáže modus vivendi mezi sek
tory státního a soukromého hospodaření. V čísle
1. „Rozprav“ jsem již napsal, že struktura dnešní
společnosti stojí a padá s dnešní finanční sousta
vou. Čtenář vidí asi sám, že to je pravda.

7. Co jest tedy sériová terminace oběživa?
Odpověď: Organisace oběhu, distribuce a tvorby
kapitálu. Stát svým Reeskontním ústavem posky
tuje statisícům práci a pracovní důchod a tím pod
poruje odbytové možnosti soukromé výroby, pro
niž nastane období trvalé konjunktury. Óživení vý
roby a stavebního ruchu pohltí ještě zbývající ne
zaměstnanost. Národní důchod stoupne. Čilá směna
bude zabezpečena i»/o sériovou ztrátou, též i tvorba
úsporných kapitálů. Reeskontní ústav se stane brzy
po uskutečnění plánu terminovaných peněz nejbo
hatším a nejmobilnějším ústavem ve státě. Není
proto žádného nebezpečí z další mechanisace sou
kromé výroby, poněvadž stát bude s to, každému
poskytnout práci a důchod. S růstem blahobytu lidí
bude lze i více dovážet z ciziny, tedy poroste i
export do ciziny.
Jenom takovým způsobem je možno řešit otázku
obnovy mezinárodního obchodu. Nejdříve pořá
dek a blahobyt doma a teprve potom pořádek
ve světové směně. Budoucí světový obchod nebude
se říditi zásadou opanování cizích trhů, nýbrž na
opak, snahou opatřiti sr z ciziny potřebné statky.
Nejdříve kupovat, pak jest export snadný. Dumping
ve všech jeho formách se stane zbytečným. Exportní
výroba se bude muset ovšem značně přeorientovat,
jelikož autarkie států již pokročila velmi daleko a
pokračuje pořád dále. Životaschopnou se stane je
nom výroba přihlížející k výbranému vkusu a po
třebám. Uvolnění a zlevnění úvěru v důsledku sé
riové terminace peněz umožní tuto přeorientaci. No
vá odvětví výroby rozkvetou a obohatí hospodářský
život.
Budou-li i jiné státy podobně řešit krisi, zajisté
se zmenší též i nebezpečí války, jelikož tvořivá práce
každého státu bude směřovat k blahu vlastních ob
čanů a imperialistické choutky se stanou bezpod
statnými.
Pro vnitřní politiku každého státu znamená toto
řešení značné zmírnění sociálních bojů, upevnění
státní autority a naprostý rozklad podvratných živlů,
státní myšlence nepřátelských.
*
Omezení hodnoty peněz v čase tak, jako to na
vrhuje plán sériové terminace peněz, zbavuje peníze
jejich ničím neodůvodněné nadhodnoty a vrátí je
jejich ideálnímu poslání. Hrozící ztráta vzbudí proto
i snahu, použít peněz ke koupi neb jiné investici,
k úvěru a vkladu.
Tento návrh počítá s lidmi, jací jsou, se všemi
lidskými slabůstkami. Lidé nejsou andělé a proto se
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budou snažit vyhnout se ztrátě, budou tedy peněz daně neplatí. Tato daň úplně odpovídá podstatě
účelně používat. Teoreticky jest možné, že celá ztrá peněz, jako nároku na statky a služby, a sice ča
cející serie se k poslednímu dnu měsíce ocitne v po sově omezeného nároku, který musí být včas
kladnách Reeskontního ústavu a jeho filiálek a sbě uplatněn. Námět: daň, jako hnací síla hos
ren. Kdo nese tedy ztrátu? Reeskontní ústav? Ale podářství, zasluhovala by zevrubného zpraco
i jemu se dostane náhrady od cedulové banky do vání právníky a národohospodáři.
Rychlý oběh peněz nesmíme zaměňovat s peněžní
plňovací emisí bankovek. Může vzniknout otázka,
proč tyto doplňovací bankovky patří Reeskontnímu plethorou v důsledku rozmnožení oběživa. Jest vel
ústavu, resp. státu? Odpovídám: Poněvadž 6i/2°/oní ký rozdíl v tom, jest-li mnoho peněz v oběhu, nebo
roční ztráta hodnoty oběživa jest výrazem toho, co obíhají-li peníze rychle. Rychlost oběhu peněz
se za dobu jednoho roku odehrálo ve státě: mnozí znamená, že účastník směny neotálí se směnou, že
lidé zemřeli, statky se spotřebovaly a opotřebovaly, tudíž sám žije a dává žít jiným. Mnoho peněz
některé výrobny zanikly atd. Na druhé straně naro v oběhu znamená mnohdy jen znehodnocení peněz
dili se noví občané, nové statky se vyrobily, noví v celku a útěk od peněz do zboží, který může na
lidé nabízí své služby atd., tedy proces konstruktivní, být i inflačních forem. Terminované peníze ukončí
který má svůj výraz v ¿1/2 °/o roční náhradě úbyt ovšem definitivně deflační proces, ale nikdy nemo
ku hodnoty oběživa. Celý tento proces se odehrává hou být původcem inflačních zjevů. Proč? Inflace
ve společnosti, ve státě; stát nese ztrátu, tedy i jest především rozmnožení oběživa, terminované pe
státu musí být tato ztráta nahražena. Cedulová ban níze se zakládají na dnešním stavu oběživa, který
ka zůstává i nadále ve funkci správce měny, Rees může být event. ještě zmenšen dle skutečné po
kontní ústav se stává nástrojem hospodářské ob třeby. Inflace znamená, že cedulová banka více
novy. Toto rozdělení funkcí jest nejen účelné, ale vydává peněz, než se k ní vrací — při soustavě ter
i opatrné, poněvadž nikdo pak nebude volat po minovaných peněz se každá bankovka musí vrátit
tom, aby cedulová banka financovala investice ve k emisní bance. Inflace znamená pokles skutečných
řejné ruky atd.
důchodů a znehodnocení úspor, — terminované pe
Nebude-li však pociťovat to jako nespravedlnost níze znamenají naopak plnou zaměstnanost (co již
ten, kdo posledního dne v měsíci obdrží třeba padesá samo o sobě přivodí vzestup reálných důchodů) a
tikorunu, když s ní prvního následujícího měsíce zvýšení blahobytu obyvatelstva, reální hodnota úspor
ztratí 50 hal.? Nebudou-li tímto poškozeni obchodníci zůstává nedotčenou.
Inflace znamená útěk do statků a do cizích měn
a živnostníci a nezvýší-li se proto ceny o to 10/0 ? —
Ne. Kdo posledního dne v měsíci obdrží padesáti — terminace peněz podporuje nejen směnu, nýbrž
korunu, obdržel ji právě proto, že příštího dne ztratí i spoření; útěk do cizích měn jest při terminova
1 o/o; kdyby neztrácela, nebyl by asi žádných peněz ných penězích nesmyslem, kapitál „ulitý“ do ci
neobdržel. Ztráta 1 procenta jest nepatrná u po ziny jest nucen se vrátit domů. Dnešní finanční
rovnání s tím, že „postižený“ občan prodal své soustava, ve své podstatě deflační (viz č. 1. „Roz
zboží neb služby, které by jinak zahálely, a je ne prav“ — „Cesta z krise?“), nese v sobě stálé ne
patrná last not least, i v porovnání s těmi ztrátami, bezpečí inflace. Neklid, nedůvěra, vše to způso
které obchodník a živnostník nese dnes, čhce-li buje, že může kdykoliv propuknout panika a run
prodat něco za hotové peníze. Vždyť i 10 procent na banky, resp. hromadné vypovídání úvěrů, což
rabattu při hotovém placení jest dnes obvyklou obyčejně skončívá statisíci sebevražd, miliony zni
věcí! Žádné kartelové smlouvy nezadrží obchodníka čených existencí, inflačními zákroky a rozvrace
od poskytování velkých slev, jen aby uskutečnil pro ným hospodářstvím. Sériová terminace peněz ukončí
dej. I nejsolidnější firmy dávají 20/0 skonta při ho tato nebezpečí navždy. Tato soustava naprosto zne
tovém placení; to jest vžitý obchodní zvyk. Co tedy možňuje run, což povznese důvěru a zpevní pocit
může znamenat jedno jediné procento ztráty, když jistoty. Již tato okolnost samotná umožní jednot
obchodník právě poslední dny v měsíci bude mít livcům i peněžním ústavům rozšířit basi svých fi
takové obraty, že sotva postačí vyhovět svým zákaz nančních operací, aniž by musely držet velké pe
níkům! Sériově terminované peníze znamenají pro něžní hotovosti. Stálá konjunktura, bez nebezpečí
živnostnictvo dvanáctkrát do roka předvánoční vý návratu krise, která nastoupí se zavedením termi
prodej. Obchodník by musel být opravdu velmi ne- novaných peněz, ještě zvýší jistotu a důvěru. Čilá
obezřelý, aby zvýšil ceny zboží o 1 o/o a tím ztratil směna znamená i vydatný konsum a využití vší
všechny zákazníky.
výrobní kapacity a vytvoří zdravé ovzduší plného
Nepochybuji, že zavedením terminovaných peněz hospodářského života, což naprosto vylučuje jaký
se ujme též šekové placení, jak tomu jest v anglo koliv inflační zjev, produkt to těžce nemocného
saských zemích. Hotové peníze rychle oběhnou hos hospodářství. Pochybovač může přece nedůvěřovat:
podářstvím, umožní směnu, poskytnou úvěr, vy co jestliže kartely budou chtít využít konjunktury
tvoří nové vklady a vrátí se k místu, odkud vyšly. a začnou zvyšovat ceny a tím snižovat reálný dů
Běžný hospodářský styk bude obstarán šeky. Dů chod konsumentů? Odpovídám: existuje kartelový
věra, základní to kámen všeho hospodářství, vzroste. zákon, mohou být pootevřeny celní závory (neza
Platy (pevné) mohly by být vyplaceny 2 dny před pomínejme, že Kč zůstává zlatou měnou a má
koncem kalendářního měsíce, mzdy, pokud by vý svůj stálý kurs v cizině) a konec konců je tu moc
plata připadla na poslední den v měsíci, musí být ný Reeskontní ústav, s kterým si žádná banka ne
vypláceny v šecích neb bankovkách příštích, ještě bude chtít rozlít ocet, a který může svojí úvěro
vou politikou zlomit každou oposici soukromého
neztrácejících sérií.
10/0 sériová ztráta jest v podstatě daní z oběhu kapitálu. Sapienti sat!
peněz; přidáme k tomu i daň z pomalého oběhu,
Pochybovač se nespokojí: a což šeky Reeskont
jelikož ten, kdo peníze včasně dá do oběhu, této ního ústavu, to není inflace? Odpověď: není. Seky
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Reeskontního ústavu nejsou oběživo a nemají nuce
ného oběhu. Národní banka je nevydává a za ně
neručí. Nechce-li někdo přijmout šeků, nikdo ho
k tomu nemůže nutit, tak jako nemůžeme nutit
někoho, aby místo peněz přijal soukromý šek.
Ovšem, jestliže mám jistotu, že tento šek bude bez
obtíží proplacen, pak ho vezmu bez obav. Tuto
jistotu dává svým občanům stát, který v každé
úřední pokladně neprodleně proplatí šeky Rees
kontního ústavu a přijímá je na zaplacení daní
a poplatků. Kdyby nějaká banka nechtěla přijmouti
šek Reeskontního ústavu, tento přestane přijímati
přebytečné peníze od dotyčné banky ke konci mě
síce, čímž tuto zničí. Tedy, i soukromé ústavy bu
dou tyto šeky přijímat. Proto i každý obyvatel bu
de ochotně používat šeků Reeskontního ústavu jako
platidel a možná ještě ochotněji, nežli terminované
bankovky, poněvadž šeky nic měsíčně netratí. Je
jich platnost jest ovšem omezena určitým datem.

Šeky reeskontního ústavu nejsou ani půjčkou, ani
rozmnožením oběživa — to jest prostě kapitalisovaná výhoda reeskontního ústavu oproti všem ústa
vům a jednotlivcům ve státě a nejsou žádnou hos
podářskou novinkou (obíhající šeky jsou již dáv
no známými. Novým jest jenom původ vzniku je
jich — z 6!/2o/o roční ztráty oběživa.
Šekový blok reeskontního ústavu umožní oka
mžité zahájení boje s krisí a zaměstnání statisíců
lidí, roztočení kol výroby a oživení drobného ob
chodu a živností ještě dříve, než vejdou v platnost
terminované bankovky, což povzbudí důvěru ve stát

a psychologicky připraví masy obyvatelstva na no
vou měnu. Tato okolnost má zajisté velký význam
pro hladkou inauguraci terminovaných peněz. Od
půrcem nové měny nejsou stavovské nebo třídní
zájmy; tato měnová reforma prospěje bez výjimky
všem složkám státu, zemědělcům i dělníkům, prů
myslníkům i bankám, věřitelům a dlužníkům, živ
nostníkům a obchodníkům. Jenom lidský konser
vatismus, zejména v otázkách měnových, a mamonismus — to jsou překážky k uskutečnění plánu
sériové terminace peněz. Tato měnová reforma není
ještě všecko; zbývá ještě řešit celý komplex so
ciálních a hospodářských otázek. Ale bez reformy
měny zůstanou tyto otázky kvadraturou kruhu a
ani jeden z těchto problémů nelze řešit
bez předchozí úpravy měny. Sériová ter
minace měny, podobně jako i peníze nejsou samy
o sobě účelem, nýbrž prostředkem směny, též není
cílem, nýbrž prostředkem k utvoření nového so
ciálního a hospodářského řádu. Naše doba tech
nické revoluce si vyžaduje nevyhnutelně vybudo
vání nového společenského řádu, nemá-li dojít ke
katastrofě. Ten nový řád zamítá zásadu hospo
dářské džungle, kterou hlásá liberalismus, a bude
se spravovat na vědeckých základech výroby a dis
tribuce a sociální spravedlnosti. Jako přechod z
dnešní bídy do nového řádu technokracie má
být korigované hospodářství, kde na zá
kladě sériově terminovaných peněz se struktura
směny, tvorby kapitálu a hospodářské iniciativy
bezbolestně přizpůsobí poměrům naší doby. Gesta
v nový život bude volná.

Návrhy k reformě pojišťovnictví.
Premie životního pojištění u československých po
jišťoven nejsou sice ve srovnání s říšskoněmeckými
nijak příliš vysoké, naopak jsou nižší. Tak na příkl.
životní pojištění na 10.000 marek, při stáří 30 let
na dobu 10 let u Gerlingova koncernu činí 997.50
marek roční premie, u zdejší společnosti roční
premie při pojištění na Kč 10.000.— stojí Kč 932.—.
Avšak u německých společností jest životní pojištění
nakonec přece levnější, poněvadž zajištěné dividendy
jsou vyšší. Německé společnosti mají pro dividendy
zvláštní ziskové skupiny a rozeznávají:
a) ziskové skupiny pro velké životní pojištění,
při čemž se činí ještě částečně rozdíl, uzavírá-li se
pojištění bez nebo po předchozí lékařské prohlídce,
jako velké životní pojištění počítají se všechna po
jištění od 2.000 marek nahoru,
b) ziskové skupiny pro malé životní pojištění,
c) a konečně ziskové skupiny pro pojištění sku
pinové, pokud se týče kolektivní.
Rozdělení do různých ziskových skupin jest úplně
pochopitelné, neboť jednak společnosti při velkém
životním pojištění dostávají na prémiích značně vyšší
obnosy a režie jest značně menší v porovnání s ma
lým pojištěním. Malá životní pojištění většinou uza
vírají se bez lékařské prohlídky a inkaso jest těžší
a nákladnější. Také percentuelní počet stornova
ných pojistek jest značně vyšší u malých pojistek,
nežli při velkém, životním pojištění. Rovněž při sku
pinovém nebo kolektivním pojištění jest zvláštní zis
ková skupina úplně opodstatněna. Při převzetí po
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jištění na vypravení slušného pohřbu přijímají se
členové bez zdravotní prohlídky a bez ohledu na
stáří, tím společnost přebírá předem jí neznámé risiko a jest zcela oprávněno, jestliže v tomto přípa
dě jest dividenda nižší, než v ostatním pojištění. •
Závěr: 1. Likvidaci Fénixů provésti založením no
vé společnosti s novým názvem,, anebo převzetím
ostatními společnostmi,
2. zřízení zvláštního fondu ztrátového mimo dnes
již existující ztrátové fondy, který by byl dotován
pojišťovnami snížením vnitřní režie životního po
jištění,
3. správu tohoto fondu svěřili státní,, revisní a
důvěrnické společnosti,
4. vytvoření zvláštních ziskových svazů pro velké
životní pojištění, malé životní pojištění a skupinové
nebo kolektivní pojištění.

Smlouvy o poskytování výhod.
Pojišťovacím společnostem nebylo by příliš za
těžké přistoupiti k těmto návrhům, ovšem měl by
tento návrh míti za předpoklad, že společnosti bu
dou stávající pojišťovací podmínky přesně dodržo
vali. Kde je ona společnost, která pojišťovací pod
mínky dodržuje? Při opatřování nabídek na uza
vření životní pojistky dočkáváme se divu divoučího. Je-li někdo zvláště vychytralý, může docíliti
slevy poplatku za přijetí a přirážek ku kratším, než
celoročním platům, redukci prémií o 2—4 0/0 a bez
výloh dodatku k pojištění pro případ úrazu a ten,
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který je zvláště raffinovaný, obdrží i ke všemu to
mu provisi. Kdo je v tomto případě vinníkem?
Pojištěnec nebo společnost? Tyto nepřístojnosti za
vinují společnosti samy, uzavírajíce se Svazy nebo
s politickými stranami smlouvy, poskytující členům
těchto organisací zvláštní výhody. Prospekt „Phónixu“ sloužiž k orientaci o zvláštních podmínkách
na základě smlouvy o výhodách, uzavřené se sva
zem bankovních a spořitelních úředníků v CSR.
A ještě křiklavějšími stávají se tyto věci, provozují-li politické strany pojišťovací obchody. Sekreta
riáty těchto stran provozují sprostředkování pojiš
tění a jest samozřejmo, že tyto sekretariáty obdrží
za sprostředkování též provisi, kdežto stát neobdrží
z toho žádných daní.
Zástupce pojišťovny, byť by byl sebe zdatnější,
nemůže učiniti v těchto kruzích žádného obchodu,
neboť tyto obchody obstarává strana, vztažně svaz.
Dotyčný zákaz měl by určitě v zápětí, že by zá
stupcům pojišťoven byl pracovní výkon usnadněn,,
kdyby tyto obchody byly opět volnými. A též při
rážky,, které společnosti při kratších než ročních
platech požadují,, nejsou na čase vzhledem k hos
podářské politice, směřující ku zlevnění peněz. Také
zde byla by všeobecná úprava úplně na místě.
Souhrn:
1. Dodržování pojišťovacích podmínek, upravu
jících poplatek přijímací, přirážky pro kratší než
celoroční platy, které činí 2, 3, vztažně 4 0/0, podle
toho, zda jest placeno pololetně, čtvrtletně neb mě
síčně.
2. Zákaz odvádění provise pojištěnci jak společ
ností tak i zástupcem.
3. Zrušení veškerých stávajících smluv, poskytu
jících výhody, jakož i zákaz nových takových po
jistek.
4. Zákaz provozování pojišťovacích obchodů po
litickými stranami, svazy neb organisacemi.
*
Nutným se stává řešení problému pokladen pro
případ úmrtí.
V různých evropských státech jest zakládání no
vých pokladen pro případ úmrtí zapovězeno.
Stávající byly dány pod dozor,, musily se podrobiti zkoušce, jsou-li vůbec života schopné a zda-li
jsou příspěvky dostatečné, mají-li dostatečných re
serv a poskytují-li záruku, že i pro posledního čle
na pojištěná suma jest zaručena.
Též v CSR. jest nesčetný počet těchto útvarů
a zkouška se stanoviska pojišťovací techniky by
prokázala, že 990/0 těchto domněle sociálních své
pomocných zařízení jest nehoispodárných. Tyto po
kladny uvádějí své členy buď vědomě neb nevědomě
v omyl. Clen takové pokladny, který myslil, že je
na 5.000 Kč pojištěn, zemře a pozůstalí zjistí po
tom,, že jim bude vyplacen pouze obnos per 2.500
Kč, přesto,, že během let bylo na příspěvcích zapla
ceno 5000 Kč. Soudně nelze ničeho podniknouti,
jelikož v stanovách jest výslovně obsaženo, že práv
ního nároku na pojištěný obnos není. Plněná jest
pouze libovolné, ale nikoliv závazné, kdežto člen jest
v pevném přesvědčení, že jeho pozůstalým bude
po jeho smrti vyplacen obnos 5.000 Kč.
A tak tisíce členů bylo v tomto' směru zklamáno 1
Pokles počtu členstva, větší úbytek než přírůstek,
nedostatečné příspěvky, nedostatečné reservy nut
kaly tyto pokladny, aby se časem zbavovaly svých

závazků, převzatých při založení, a tak pokladny
zredukovaly pojištěné sumy a dle okolností zvyšo
valy příspěvky.
Avšak nejenom s tohoto hlediska jest zavrhnouti
takové instituce,, nýbrž i se stanoviska risika.
Při přijetí nového člena jen v řídkých případech
předchází zdravotní prohlídka. Při zařizování byla
tu místní a odborová hlediska rozhodujícími. Tako
vá pokladna postrádala každého vyrovnání risika.
To, co podle pojišťovací techniky nazýváme zdra
vou směsí,, schází.
I< vůli jednoduchosti budiž tu uveden tento pří
klad:
V místě R. jest pokladna, která má 1000 členů.
Následkem epidemické chřipky zemřelo během roku
60 členů. Přírůstek nebyl v žádném poměru k úbyt
ku členů a mimo to jest členstvo přestárlé a nyní
stojí svědomité představenstvo před dvěma alternati
vami: buď bude pojištěná suma zredukována nebo
příspěvky musí býti zvýšeny.
Byl-li v posledním případě příliv tak nepatrný
jako v dřívějších letech, může sobě pokladna přes
ně vypočítati, jak dlouho jí ještě lze pojištěné sumy
vůbec vypláceti,, t. j. že pro posledních 100 členů
vůbec žádných pojištěných sum nemůže býti zaru
čeno. Debacle takové pokladny nemůže zřejmě myš
lence pojišťování prospěti, nýbrž má opačný účinek.
K tvoření kapitálu přispívají poměrně málo nebo
vůbec nic,, neboť ve většině případů pobírají více,
nežli jsou s to dávati.
K další orientaci budiž uveden ještě tento případ:
20 roků byl pan N. členem takové pokladny.
Kč 10.000.— měli obdržeti pozůstalí v případě úmrtí.
V důsledku hospodářské krise nebyl s to příspěv
ky platiti a písemně žádal o prozatímní poshovění
příspěvků. A odpověď, kterou na svou žádost obdr
žel,, zněla, že je pro nezaplacení příspěvků z po
kladny vyloučen. Během těchto 20 roků zaplatil té
měř celých 10.000 Kč, aniž obdržel nějakou bonifi
kaci na úrocích atd. Takových případů je tisíce,
Souhrn:
1. Zákaz zakládání nových pokladen pro případ
úmrtí.
2. Sdružení veškerých těchto pokladen pod dozor
ministerstva vnitra.
3. Pojistně-technické přezkoumání, je-li pokladna
života schopná či nikoliv, t. j. zda-li reservy a
příspěvky stačí, aby veškeří členové obdrželi pojiš
těné sumy.
4. Tam, kde se to nestalo, budiž tato pokladna
rozpuštěna nebo připojena cestou kolektivní smlou
vy k některé pojišťovací společnosti.
Výhody posledního případu jsou na bíledni. Kaž
dý člen má na základě kolektivní smlouvy nepodmínečný právní nárok na úmrtné, příspěvek není
vydán v šanc náhodě, nýbrž jest zajištěn; nemůže-li nebo nechce-li člen býti dále pojištěn, jest mu
dána možnost přeměny v bezpremiové pojištěné
sumy neb zpáteční koupě pojistky.
Též se všeobecného hospodářského hlediska měla
by uvedená opatření proti těmto pokladnám význa
mu očisty krise důvěry v pojišťovacím obchodě.
Peníze, které u těchto pokladen dosud hospodář
sky ležely ladem, byly by tímto způsobem mobilisovány a mohly by býti na trhu práce upotřebeny a
rychlá úprava pojistného dotyčnými ústavy stala by
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se pro myšlenku pojišťovací neskonale užitečnou.
Samozřejmo jest,, že taková kolektivní smlouva
by musila býti před svou účinností dříve minister
stvem vnitra schválena.
Případ „Phönix“, který vyvolal krisi důvěry v in
stituci pojišťovací, poskytuje příležitost, aby v tom
to tak důležitém hospodářském oboru byly prove
deny reformy, které jsou nutné, aby životní pojištění

veškerým vrstvám povolání podle jejich hospodář
ského jmění bylo učiněno přístupným. Státní dozor
nechť se ztuha provádí, aby nezůstalo ani stopy ne
důvěry obyvatelstva proti pojišťování.
Pojišťovací společnosti, které přece jenom konec
konců jsou uschovatelé, kterým většina lidového
jmění byla k věrným rukám odevzdána, neuzavíraly by se určitě nikterak takovým reformám.

S. S. Gh el f a n d:

Některé technokratické soustavy.
I. úvod.
Technokratismus jest hnutí, které usiluje o to,
aby společenský řád byl uveden v mravní soulad
s technickým pokrokem.
Dosavadní vývoj ukázal, že naše společenská zaří
zení zůstala pozadu za technickou civilisací naši
doby. V boji, který se rozpoutal mezi technikou a
dnešním řádem, podléhá stále — člověk. Rostoucí
technologická nezaměstnanost, vůči které selhaly
všechny staré „osvědčené“ prostředky, nezaměst
nanost, jež stoupá s vzestupem výroby (což lze prokázati statisticky) — to jest zjev, před kterým stát
níci a národohospodáři stojí bezradně. Technický
rozvoj moderní doby se často nazývá technickou
revolucí, a to plným právem.
Především se změnila a pořád se ještě mění hos
podářská mapa světa. Mizí staré rozdělení na státy
převážně průmyslové a převážně zemědělské, země
exportní a země importní, hospodářské metropole
a hospodářské kolonie. Technika naší doby umož
nila každé zemi značnou soběstačnost a hospodář
skou nezávislost na cizině. Světová směna se svrkla
a omezuje se hlavně na nezbytné suroviny a polo
tovary — bavlnu, kovy, kaučuk, naftu, osadní zboží
a pod. Ale i tu můžeme pozorovat, jak horečně se
hledají náhražky za suroviny a houževnatě se pátrá
po nových zdrojích energie; technici v celém světě
usilovně pracují na problémech umělé synthesy nut
ných surovin a není pochybnosti, že rozřešení to
hoto úkolu není než otázka času.
Technická revoluce způsobila též i hluboké změ
ny ve výrobních metodách tím, že dala lidstvu
k disposici takové obrovské síly, že se to našim
předkům ani nezdálo. Lidská dřina jest v naší době
anachronismem. Za pouhou hodinu vyrobí moderní
stroj za dozoru (a mnohdy i bez onoho) člověka
více, než kdysi vyrobil člověk namáhavou prací a
lopotěním za sta hodin. Při správné organisaci spo
lečnosti by úplně postačila i—3 hodinová práce den
ně, aby lidé mohli žiti v hmotném blahobytu, který
by poslušně vytvářely mocné stroje. Naše doba se
právem nazývá „věkem hojnosti“.
Není žádné rozumné příčiny, proč by lidé nemohli
důstojně užívati štědrosti Božích darů; truchlivá sku
tečnost naší doby stojí tu v takovém křiklavém roz
poru s technickými vymoženostmi, že není divu,
když se lidé různých politických přesvědčení, národ
ností a náboženství sdružují ve vědecké a pracovní
společnosti, které badají o technokratických
otázkách a o novém sociálním řádě, kde by
technický pokrok opravdu lidem sloužil a ne ničil
je, jak tomu je nyní.
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Rozpor mezi technikou a dnešním společenským
řádem se stále prohlubuje a způsobuje hluboké změ
ny též i v sociálně-politickém rozvrstvení národů.
Myslím, že vítězství hitlerismu v Německu lze při
číst! na vrub rostoucí technologické nezaměstna
nosti a nepochopení úkolů doby se strany němec
kých marxistů ,kteří ustrnuli na ortodoxních před
pokladech a naukách o jednotném třídním boji proletariátu a neuvědomili si, že zájmy trvale ne
zaměstnaných dělníků se úplně rozchá
zejí se zájmy zaměstnaného proletá
ři á t u. Lidstvo se více a více rozděluje ve třídu za
městnaných, pracujících za mzdu a ve třídu navždy
vyřazených z výrobního procesu lidí, kteří jsou odká
záni na živoření a veřejné podpory. Kdežto první
třída, zaměstnaní, bojují se svými zaměstnavateli o
větší kousek chleba a o moc nad výrobními pro
středky, druhá třída, „lidé na kře“, — těm nezbývá
než zoufalá nenávist ke všem a ke všemu. V pro
středí těchto bez vlastní viny ze života vyřazených
nešťastníků se daří každé demagogii zprava i zleva,
tam kvete ideologie vztyčených pěstí, paranoického
rasismu a násilí. Nemá-li dojiti ke katastrofě, kte
rá zničí všechny kulturní a duchovní hodnoty lid
stva, musí si národy uvědomit svoji povinnost
vůči trpícím spolubratřím a začíti s budováním no
vého, spravedlivého sociálního řádu. Technokracie
chce napomáhat při tomto budování nové společ
nosti.
Mnozí lidé, mezi nimi dokonce i velmi inteligentní,
vidí východisko z bídy dneška — v omezování a
brzdění technického pokroku a v návratu k primi
tivnějším výrobním metodám. Netřeba ovšem ani
obšírně dokazovati, že takové řešení problému není
uspokojivým. Zabrzdit mechanisaci výroby v ta
kové míře, aby dána byla práce všem lidem,
se dnes již nepodaří. Aby se docílilo účinných vý
sledků, musel by stát tak hluboce zasáhnouti do sou
kromého vlastnictví, že by tuto instituci vlastně zru
šil, jelikož pouhé zdanění mechanisace a racionalisace podniků nepostačí. Na tak dalekosáhlé důsled
ky nemyslí ani odpůrcové technického pokroku;
oni prostě vidí, že liberalistická soustava a technika
se již spolu nesnesou, proto chtějí zachránit! aspoň
trosky dnešního řádu a hoditi techniku přes pa
lubu. Tu musíme jasně prohlásiti: zněm ožni ti
technický rozvoj jenom z toho důvodu,
aby byl zachráněn prohnilý liberalis
mus (třeba i pod názvem „regulované
ho“, „kontrolovaného“, „řízeného” atd.
hospodářství), jest neslučitelné s mrav
ním řádem. A ještě něco: Stát, který není
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na vrcholné výši moderní techniky, bu
de v případě válečného konfliktu vy
dán nepříteli na milost a nemilost a bude
smeten s povrchu ze měl
Ať si toto uvědomí všichni, kteří v návratu k
primitivním metodám vidí cestu z bídy. Pravdu má
technokracie, která chce, aby technika sloužila li
dem a tak vytvořila hmotný základ království Bo
žího na zemi. Technokratismus není určitá soustava;
technokratické myšlení a program jsou ještě in
statu nascendi. Předkládáme našim čtenářům ně
kolik technokratických soustav. V první řadě po
dáváme stručný výklad a kritiku plánu „všeobecné
vyživovací povinnosti“ od vídeňského inženýra-me
chanika Popper-Lynke-ho. Tento plán jest též i
u našich technokratů předmětem četných úvah a
diskusí.
II. Soustava Popper-Lynke-ho.
i. V ýk 1 a d.
V knize „Všeobecná vyživovací povinnost“ (die
allegemeine Nährpflicht), která vyšla již před svě
tovou válkou, popisuje Popper-Lynkeus nový sociálně-hospodářský řád, který má zajistiti každé
mu člověku slušné živobytí. P.-Lynkeus rozlišuje
mezi „nepostradatelnými“ statky a službami a „po
strádat elnými“. K prvým, nepostrádatelným, patří:
výživa, byt, zařízení bytu, oděv, otop, světlo, lékař
ská pomoc a nemocniční ošetření, starobní zajiš
tění, léky, přiměřené vzdělání a vypravení pohřbu.
Popper-Lynkeus uvádí též i statistická data, která
zpracoval s obdivuhodnou pílí a důkladností, jako
základ k propočítání nutných, minimálních kvant
„nepostradatelných“ pro každého člověka statků a
služeb. Toto existenční minimum musí býti vyrá
běno určitou částí společnosti, která povinně pra
cuje pro všechny. Statky a služby z titulu existenč
ního minima dostává každý občan in natura, njkoliv
v penězích. Vše, co není zahrnuto v „minimu“, jest
statkem postrádatelným a výroba resp. distribuce
jejich není povinností společnosti, nýbrž se přene
chává soukromé iniciativě a podnikání. V soukromopodnikatelském světě zůstává i nadále peněžní
hospodářství s volnou soutěží, výlukami a stávkami,
spekulací atd. Celé národní hospodářství se rozdě
luje dle struktury na tři sektory:
a) k,o 1 e k t i v i s t i c k ý, plánovitě řízený sektor
pro výrobu a rozdělení nepostradatelného existenč
ního „minima“ pro všechny občany státu; sektor
ten jest naprosto soběstačný a nezávislý na peněžní
směně,
b) sektor státního hospodářství (státní
monopoly, železnice, pošta a telegraf atd.) s peněž
ním oběhem, daněmi, půjčkami a pod.,
c) soukrom o podnikové hospodářství,
rovněž s peněžní směnou.
P.-Lynkeus pokládá toto rozdělení hospodářství
na tři sektory za dostatečné zajištění všeobecného
a rovného existenčního minima pro všecky.
Ve vyživovací armádě (Nährarmee) musí sloužiti
všichni muži a ženy, jakmile dosáhli zákonem pře
depsaného věku. Nemocní a služby neschopní nepozbývají nároku na „minimum“. Při „odvodech“
jest dbáti tělesných a duševních vlastností jednot
livců, rovněž i při přidělování povinné práce, pra
covní doby a pod. Mzda se vyplácí v naturáliích
(v syrovém neb upraveném stavu), konsum a domác

nost — společně neb osamoceně. Kdo po ukončení
povinné „vyživovací služby“ zůstane jako délesloužící, obdrží kromě „minima“ ještě i plat v peně
zích. Každý občan po vykonání „vyživovací povin
nosti“ dostává existenční minimum po
celý život. Každý zdravý a schopný musí slou
žit. Je-li příliš mnoho sloužících, pracovní doba se
sníží.
Popper-Lynkeus vzal za základ svých výpočtů
říšsko-německé statistiky z r. 1910 a přišel k ná
sledujícím výsledkům:
Pracovní povinnost vyživovací by začínala 18. ro
kem života a trvala by u mužů do 30 let, u žen do
25 let. Denní pracovní doba by obnášela 71/2 hod.
(tehdy v Německu se pracovalo obvykle 9 i více
hodin).
Po vykonané vyživovací službě byli by všichni
úplně svobodnými ve svých jednáních a byli by
doživotně zabezpečeni existenčním mi
ni m e m v naturáliích.
Nepřeje-li si někdo používání minima, musí to
1 rok předem oznámiti úřadům a každoročně toto
oznámení obnovovat, jinak bude automaticky záso
bován „minimem“. Pro vedoucí vyživovací služby
budou zřízeny zvláštní školy.
P.-Lynkeus sám připouští, že zavedení tohoto řá
du budou státi v cestě značné překážky technické,
hospodářské, psychologické a politické a počítá
proto s velmi dlouhou dobou, která bude nutná pro
přebudování společnosti (50 až 80 roků!) Jaké cesty
navrhuje P. Lynkeus pro dosažení vytčeného cíle:
1. Vláda zasahuje stále pronikavěji a častěji do
těch podniků, které jsou určeny pro budoucí kolektivistický sektor národního hospodářství, dokud
nezlomí odpor majitelů těchto podniků;
2. vláda konkuruje svými státními podniky a vel
kostatky podnikům, vyhlédnutým pro vyživovací
sektor, až se majitelé jejich raději vzdají vlastnictví;
3. vláda ostře zdaňuje důchody a pozůstalosti
vyhlédnutých podniků, až odčerpá jejich majetko
vou podstatu.
*
Není pochyb, že P.-Lynkeus tvořil svoji sou
stavu pod silným vlivem utopistického románu od
Bellami („Pohledy do r. 2000“), který vyšel na
začátku let devadesátých v minulém století. Zejmé
na povinná všeobecná služba mladých lidí jest spo
lečnou známkou pro P.-Lynkea a Bellami. Nicméně
mezi utopií Bellami a vyživovací službou P.-Lynkeovou jest veliký rozdíl, čímž se též i vysvětluje znač
ný ohlas, který myšlenky P.-L. našly mezi technokratisujícími. Jsou to spolehlivé, přesné oprav
du inženýrské číslice, se kterými P. Lynkeus ope
ruje a které působí zajisté sugestivně. Ovšem, tyto
číslice platily jen pro svoji dobu, která ještě ne
znala našich technických vymožeností. Ani takový
technik, jako P.-Lynkeus, netušil, jakou revoluci
způsobí moderní racionalisace a mechanisace vý
roby. V předválečné době na př. bylo auto skoro
neznámou věcí; ještě před r. 1919 vyrobil jeden děl
ník na stroji 19 žárovek denně, dnes — 73.000(1)
žárovek denně. Moderní ctitelé P.-Lynke-a, ve snaze
přizpůsobit jeho propočty stavu techniky v naší do
bě, udělali proto nové výpočty (pro ČSR) a došli
k překvapujícím výsledkům:
Postačilo by 31 měsíců povinné služby
pro muže a 19 měsíců pro ženy, aby kaž
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dý občan Československa byl doživotně
zabezpečen existenčním minimem ve
smyslu P.-Lynkeových požadavků!

2. Kritika.
Kolektivistická plánovitá výroba a distribuce jest
jenom tehdy možná, když kolektivu náležejí všech
ny k tomu potřebné zdroje a prostředky výroby.
Cesty pro opatření těchto, které navrhuje sám Popper-Lynkeus, jsou ovšem neschůdné.'
Předně: P. Lynkeus předpokládá vládu, která
jest absolutně nezávislá na politických stranách a
po 50—80 roků vytrvale provádí svoji „generální
linii“ bez ohledu napravo i nalevo. Tedy věc, která
v demokracii jest naprosto vyloučena. Kromě toho
prostředky P.-Lynke-ho jsou prostě nemravnými.
Představme si jen, že státní moc ničí majitele pod
niků, vyhlédnutých pro budoucí vyživovací sektor,
neustálým šikanováním, daňovým šroubem, exeku
cemi a dražbami, a to po dobu tří generací! Takové
pronásledování nevinných lidí se příčí všem Božím
zákonům a přirozeným právům lidským.
Proto pro uskutečnění soustavy P.-Lynke-ho jest
jenom možno bud:
a) opatřiti si potřebné prostředky vý
roby cestou výkupu aneb
b) vytrvalou propagandou přimět do
tyčné rolníky a průmyslníky k postupu
svých majetků státu.
*
S první možností — výkup potřebných pozemků,
továren a pod. — budeme hned hotovi — stát prostě
nemá tolik prostředků, aby to provedl. Zbývá: pro
paganda.
Aby propaganda byla účinnou, musí míti v sobě
vnitřní přesvědčivost a průbojnost. Kdyby na pří
klad někdo vypočítal, že jestliže všichni soukromí
kapitalisté dají své vlastnictví k disposici státu, ale
za to budou se míti až do nejdelší smrti králov
sky — v to mohl by alespoň doufati, že si lidé dají
říci a usnesou se vespolek na dobrovolném socia
lismu.
Ale P. Lynkeus neslibuje, než jenom
slušný výměnek pro tu část soukromých
výrobců, kteří postoupí své podniky
státu. Náhodní majitelé jiných podniků, které ne
slouží k účelům výroby „nepostrádatelného“ mi
nima, nýbrž produkují věci, které dle P.-L. náleží
do kategorie luxusních statků („postrádatelných“),
zůstávají i nadále majiteli těchto a patří do sektoru
soukromokapitalistického, kde lze vydělávat a utrá
cet peníze, kde lze spekulovat, nezřízeně bohatnout
a neomezeně vládnouti nad zaměstnanci! Spíše by
chom uvěřili, že by všichni kapitalisté in corpore
postoupili dobrovolně své podniky státu, nežli by
chom třeba jen na okamžik připustili, že by jenom
určitá část podnikatelů na něco podobného při
stoupila. Chce-li někdo propagovat toto nové, do
brovolné rozvrstvení na výměnkáře a podnika
tele, musí se již předem vzdáti naděje na úspěch.
Se stejným výsledkem mohl by na př. domlouvati
krajtě tygrovité, aby se přestala živit živočichy a
radši se spokojila banány.
I kdyby se soustava P.-Lynke-a (zázrakem!) usku
tečnila, ani to by ještě neznamenalo spravedlivé za
jištění všeho obyvatelstva státu nutným minimem.
Celý kolektivistický sektor výroby a distribuce by
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musel přirozeně býti nivelisován, ba militarisován,
jelikož by se nemohly brát ohledy na individuelní
potřeby a požadavky. Slouží-li na př. voják (poměr
ně krátkou dobu!) v armádě, musí se ovšem i stra
vovali ze společné kuchyně. Pro mladé lidi nepůsobí
to většinou žádných obtíží. Ale něco jiného je, když
občan jest odkázán po celý život na reglemento
vanou stranu jenom proto, že si nemůže najiti za
městnání v soukromopodnikatelském sektoru a tak
přijíti k penězům, tedy i ke konsumu dle vlastní
chuti a vkusu, nemluvě již o tom, jaký obrovský
sociální rozdíl byl by mezi „výměnkáři“ a zaměst
nanci v sektorech s peněžním oběhem!
To, že P.-Lynkeus ponechává soukromé podni
kání svému přirozenému běhu a vývoji, t. j. rostoucí
mechanisaci výroby a nezadržitelnému vzrůstu tech
nologické nezaměstnanosti, lze vysvětlit jenom tím,
že P. Lynkeus již nežije v naší době. Jinak, jako
technik, viděl by a sám uznal, že nikdy a za žád
ných okolností nesmí býti soukromé
podnikání ponecháno zásadě: laissez
faire, laissez pas ser! Liberalismus již dohrál
svoji úlohu v dějinách lidstva, liberalismus může
jít. Soustava P.-Lynke-ova se nemůže proto v naší
době ani pokládati za technokratickou v přísném
slova smyslu, poněvadž myšlenka technokracie na
prosto vylučuje liberalismus, třeba jen v jednom
jedinkém sektoru.
Totéž platí i o sektoru státního hospodářství. Či
snad i v budoucím technokratickém řádě budou stá
ty, země, okresy a obce žiti jenom z daní a jenom
na dluh? Ve skutečném technokratickém zřízení
jest to věc nemyslitelná!
P.-Lynkeus byl jedním z předchůdců technokratismu; jeho vůdčí myšlenka, že každý člověk má
právo na slušné živobytí, jest vznešená a krásná.
Ale jeho soustava „všeobecné vyživovací povinnosti“
nemá pro myšlenku technokratismu než Čistě his
torický význam. Soustava P.-Lynke-ho
není ani konečným cílem technokratis
mu, ani jeho přechodní etapou.
(Pokračování.^

ZAJÍMAVOSTI
ZE ŽIVOTA SOCIÁLNÍHO
A HOSPODÁŘSKÉHO.
Ludvík Šafránek,
předseda Katolické centrály kinematografické.

Film jako sociální činitel.
Na film se stále pohlíží ještě jako na prostředek,
který má sloužiti k pouhé zábavě. Takto na film
pohlíží nejen široké vrstvy lidové,, ale také inteli
gence a jen nepatrná část uznává, že film má dů
ležité poslání kulturní, propagační a výchovné. Vy
jímaje Itálii,, Německo a Rusko, jest film jako
zábavný prostředek považován v celém ostatním
světě téměř výlučně.
Jest to ovšem velice mylný názor. Film není jen
prostředkem zábavným, ale může sloužiti a slouží
účelům kulturním, výchovným, právě tak jako úče
lům náboženským a vyučovacím. Na otázku, zda
může též sloužiti účelům sociálním, nutno odpověděti naprosto kladně.
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Film může býti v určitém směru tendenční, jako
naprosto neutrální,, podle toho, kdo jej vyrábí a
k jakému účelu. V celém světě převládá ovšem?
film,, jehož úkolem jest pobaviti diváky v kinech.
To bylo původní určení a poslání filmu hned od
jeho kolébky. Když r. 1895 poprvé předváděli bra
tří Lumiérové v Paříži v Grand Café své krátké,
neumělé, pohyblivé obrázky — film, nebylo jiného
účelu, než pobaviti tím obecenstvo. Také jinému
účelu nemohl film celých 20 následujících let ani
sloužiti. Byl také používán jen k účelům zábav
ným a reportážním, ačkoliv tento druhý způsob byl
ještě velice nedokonalý.
Soustavným zdokonalováním filmové techniky
vzrůstaly a vzrůstají i požadavky na film kladené
a dnes jest to jeden z moderních prostředků, který
je nejpůsobivější na nejširší vrstvy lidu, bez ohledu
společenského postavení, vzdělání, věku či pohlaví.
Výroba filmů je velice drahá. Vyráběti filmy z
pouhého sportu a pro vlastní zábavu výrobců, není
naprosto možné. Výroba českého celovečerního fil
mu vyžaduje ještě dnes nákladu 700.000 až 1 milio
nu korun čsl. A zde máme vysvětlení,, proč ve svě
tové výrobě převládají filmy, jejichž účelem jest po
baviti diváka v kině. Výrobce těchto filmů má .vždy
alespoň naději, že za film zábavný dostane svoje
peníze zpět a ještě vydělá. U filmů kulturních,
poučných a pod. tuto naději nemá, jelikož obecen
stvo v kinech hledá jen a jen pouhou zábavu, jsouc
k tomu také stále vedeno a vychováváno, aby jen
zábavu v kině požadovalo.
Nemožno však tvrditi, že všechny t. zv. zábavné
filmy slouží jen a výhradně zábavě. Jest mnoho
těchto filmů, které místo, aby poskytly opravdo
vou zábavu divákovi,, provádí zastřenou propagan
du nesprávného pojetí života i jeho účelu. V mno
hých filmech se často provádí profanace rodinného
života, lásky, ctností, sesměŠňují různá společen
ská zařízení, právě tak jako se vychvaluje volnost
mravů a způsobů života různých tříd i celých ná
rodů. Ve filmech se často sesměšňuje to„ co lid
stvo udržuje při životě a zachovává celé generace
i národy. Lidé prostopášně žijící jsou často líčeni
jako velicí chytráci, darebové jako největší dobro
dinci lidstva a naproti tomu lidé žijící poctivě a
mravně bývají líčeni buď jako méněcenní anebo
přímo hlupáci.
Kardinál Mundelein, arcibiskup v Chicagu, pravil
při zahájení činnosti Legie slušnosti (která bojuje
proti neslušným filmům) 5. června 1934, že v mno
hých filmech jest hřích znázorňován tak,, aby se
zdái býti přitažlivým a zlořád přijatelnou věcí. Zločinný duch je podporován a ctnosti cudnosti a
skromnosti staly se předmětem posměchu,, jako věci
patřící minulosti a zapomenuté době. Je pravda,
že je mnoho slušných, dobrých i uměleckých fil
mu a bylo by absurdní tvrditi, že se netěší přízni
obecenstva. Ale příliš často je film jinak přijatelný
pokažen podmanivou scénou nebo dvojsmyslným
příběhem, vloženým do filmu nějakým hloupým re
žisérem v úmyslu, aby zvýšil jeho výnosnost. (Foreward: „Reprint of the Classified Lists of Motion
Pictures“.)
Filmové náměty jsou dělány často již s úmyslem
ničiti v divákovi to, co je v něm dobrého. Někdy
je to děláno z hlouposti, jindy se zlým úmyslem
a někdy proto, že lidé, kteří námět vybírají anebo

upravují, sami v sobě nemají nic, co by poyznášelo.
A tak co sami nemají, jinému dáti nemohou.
Na otázku, kdo je odpovědným za některé scény
ve filmu, jest ve Směrnicích pro kritiku filmů v tis
ku, se stanoviska křesťanské morálky dána tato od
pověď:
„Největší odpovědnost má režisér. Téměř stejnou
odpovědnost má také scenárista a šéf produkce
někdy to bývá také výrobce ne.b financier, kteří
prosazují, určité neslušné a tendenční scény ve fil
mu. Ale vzhledem k tomu, že konečná úprava scenaria jest prováděna za dohle-du a spolupráce re
žiséra, který též určuje sestavení jednotlivých scén
a pod., padá největší odpovědnost na něho. Nebylo
by proto správné vytýkati mnohé neslušné scény
hercům. Ti jsou často nuceni a to někdy způsobem
velmi drsným, aby scénu provedli tak, jak je ve
scénáři anebo jak si ji režisér přeje míti... (Směr
nice pro kritiku filmů, vydané KCKfis v Praze
I934-)
Se stanoviska křesťanské morálky nestačí filmy
posuzovati jedině po té stránce, zda jsou v něm ně
jaké neslušné scény. Morálka v sobě nezahrnuje
jedině to, co se týká obecně zvané slušnosti či ne
slušnosti, ale jest nutno posuzovati také každý film,
jaké jsou jeho cíle propagační a jaká
jest v něm tendence sociální. Referenti
KCKfis, kteří obstarávají posudky jednotlivých fil
mů, které přicházejí na trh do Československa, po
dávají tyto posudky na zvláštních tiskopisech, kde
otázka propagandy a tendence sociální jest zvlášť
zdůrazněna.
Nutno připomenouti, že filmů sociálních přichází
na světový trh poměrně malý počet. Mám ovšem na
mysli filmy, jejichž celý námět jest určitého so
ciálního pojetí.
(Pokrač.)

Něco ze statistiky.
Podrobná data ze sčítání r. 1930 byla nyní vy
dána Státním úřadem statistickým. Podle nich byly
u nás v tomto roce 1.648.604 zemědělské závody.
Větších závodů je pouze 50/0 a 950/0 je středních
a malých (do 20 ha). Několik tisíc těchto malých
závodů náleží státu, zemím, obcím, církvím, druž
stvům atd., takže středních a drobných zemědělců
je u nás více než půl druhého milionu.
Statistika ukazuje též, kdo má největší zájem
na pěstění obilí. Na více než polovině zemědělské
půdy pěstuje se obilí:
z nejmenších závodů (do 0.1 ha) . . asi ioo/0
ze závodů s o. 1—0.5 ha.................... asi 28.50/0
ze závodů od 0.5—1 ha.................... asi 51%
od 1 ha výše......................................... asi 63—840/0
Chov zvířat (s výjimkou koní) jest největší na
menších a středních statcích. Střední a větší stat
ky mají především zájem na obilí.
*
Hospodářská komise britské říše zjistila, že de
set největších exportních zemí, vyrábějících vlněné
látky, ztratilo od r. 1928 do r. 1935 celkem 500/0 své
ho exportu, ačkoliv světový konsum se neustále
zvětšuje. Dřívější importní státy si založily svůj
vlastní průmysl: Japonsko, Kanada, Argentina, Au
stralie, Indie, Čína. Anglie ztratila 370/0 svého ex
portu vlněných látek, Německo 750/0, Francie a
Československo 8oo/0.
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Tato zpráva je velmi poučná a potvrzuje náš ná
zor o nutnosti péče hlavně o vlastní domácnost.
Musíme hledat nové cesty k povznesení domácího
konsumu a domácí kupní síly. Musíme mnoho im
portovat, chceme-li též i mnoho do ciziny vyvážet.
Tedy: zabezpečení kupní síly širokých mas lidu a
přeorientace exportní výroby, která jest příkazem
doby vzhledem ke změněné struktuře světového ob
chodu.
í
1. í j

Zprávy o ničení zboží.
K vůli udržení cen v USA se obdělává jen 150/0
skutečně obdělatelné půdy. Dnešní hospodářský řád
se tedy drží jenom na umělém nedostatku.
*
Jeden americký profesor píše: 10 milionů akrů
(akr — 40 arů) bavlny a několik tisíc arů tabáku
bylo zaoráno do země. 5 milionů vepřů, vážících mé
ně než 50 kg a 200.000 sviní, než vrhly mladé, bylo
pobito a spáleno. Jestliže tohle přivodí blahobyt ná
rodů, pak jsem promarnil svůj život! (Sir Daniel
Halí v „Přítomnosti“.)
*
Dle zjištění statistického úřadu společnosti národů
bylo zničeno kromě USA k vůli udržení cen v roce
1934: 258 milionů kg cukru, 267 tisíc vagonů obilí,
26 milionů kg rýže, 25 milionů kg hovězího masa,
obrovské množství kávy, bavlny, ovoce a jiných
Božích darů. V téže době zemřelo hladem v 50
státech ,zastoupených ve Společnosti národů, 2 mil.
400.000 lidí a 1,200.000 skončilo sebevraždou z bídy.

Technický index (spotřeba HP na 1 obyvatele)
dle čas. „Technik“ č. 5, 1935—36.
USA
= 30
VelkáBritanie = 18
Německo
= 12
CSR.
=
9.5(9?)
Rakousko
= 8,5
Francie
= 8,25
Holandsko
= 7
Čína
= 1
Zajímavé jest, že též index nezaměstnanosti, zejmé
na v její strukturální složce, odpovídá technickému
indexu (viz č. 1 „Rozprav“, článek „Cesta z krise?“), čili jinými slovy: dnešní nezaměstnanost uka
zuje na hluboké změny, které rozvoj techniky způso
bil v sociálním a hospodářském životě; nelze proto
bezmyšlenkovitě opakovat fráze o konjunktuře a
exportu jako záchraně z dnešní bídy.
*
V r. 1935 byly větší (+)
(
nebo menší (—) než
v r. 1933 v 0/0 :
E:sport
Nezaměstnanost
Průmysl kamenický
4.6
—
13-5
Zpracování kovů
21.7
5i-9
Strojírenství
694
13-3
Dřevařský průmysl
29.2
2.2
—
Konfekce
109.1
—
7.6
Potraviny
—
2.6
9-7
Zeměděl. a lesnictví
12.7
26.4
Gumařský průmysl
8.2
100.0
Celkové zlepšení exportu1 byf0 v r. 1935 oproti r.
.1933 o 230/0, ale jenom o 8.40/0 lepší zaměstnanost!
Nelze proto jednoduše spojovat naděje v obnovení
vývozu s ukončením nezaměstnanosti u nás. Tech

"T1
+
l
+
+
+
—
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nologický proces postupné záměny práce lidí za
práci strojů nezadržitelně pokračuje, ač
koliv současná krise značně brzdí tempo racionalisace. Takřka nepozorovatelně se oddrobují další a
další lidé od výrobního procesu, aby se již nikdy
nevrátili do soukromého podnikání. Na příklad v
březnu r. 1936 byla těžba v kameňbuhelném revíru
o 68.000 tun větší než v březnu r. 1935, ale počet
osazenstva se zmenšil o 1003 osoby; v hnědouhel
ném revíru bylo vytěženo v březnu t. r. o 58.000
tun více oproti loňskému březnu, ale počet osa
zenstva se zmenšil o 352 lidí. Mzdy při tom
stále klesají. V roce 1933, kdy dle p. t. náro
dohospodářů byl dosažen nejhlubší bod krise a od
té doby se prý pořád „lepšíme“, byla průměrná
hornická mzda na Kladensku 9.883 Kč, kdežto v r.
1935, roce to „pozvolného a utěšeného rozvoje“ (dle
„národohospodářů“), v druhém roce za devalvace
Kč, kdy dle ujištění: „deflační propadávání cen a
mezd bylo zastaveno“ (sic!), obnášela průměrná
hornická mzda — 8.978 Kč, tedy skoro o ioo/0 méně,
než v roce „nejhlubší depresse“! Příštipkářství v
hospodářských a sociálních otázkách není v naší
době na místě; jest třeba jiti na kořen věci a budovati nový sociální řád, dokud ještě není
pozdě!

Nadvýroba v zemědělství anebo všeobecfná podspotřeba?
Jelikož se mnoho mluví a píše o „nadvýrobě“
v zemědělství, jako příčině nesouladu mezi výrobou
a spotřebou zemědělských produktů, pokládáme za
nutno uvésti tato tvrzení na pravou míru. Pro odů
vodnění teorie „nadvýroby“ se často uvádí statistic
ká data z let 1933 a 1934. Vidíme vskutku, že stav
byl tento:
r. 1934:
Stav v kusech:
r- 1933:
hovězího dobytka .... 4,341.000
4,383.000
ovcí , ....................................
465.000
475.000
koz.................................... ,
877.000
924.000
vepřového dobytka . . . 2,621.000
3,407.000
Na prvý pohled jest patrno, že rok 1934 vyznačoval se značně vyšší živočišnou produkcí než rok
před tím. Proto se hodně mluvilo o „autarkii v ma
se“, a četné hlasy varovaly před tímto nežádoucím
zjevem a poukazovaly na nutnost omezení živočišné
výroby, potřebu plánování atd. Srovnáme-li však ži
vočišný stav z r. 1934 s nějakým jiným ročníkem,
dojdeme k překvapujícím výsledkům. Nemusíme ani
brát data z r. 1929, roku to vrcholné světové kon
junktury; nám postačí číslice z r. 1925, kdy byly
t. zv. normální, klidné poměry. A tu vidíme, že
Stav v kusech:
r. 1934:
r. 1925:
hovězího dobytka .... 4,383.000
4,691.000
ovcí , ...............................
475.000
861.000
koz .....................................
1,245.000
924.000
vepřového dobytka
2,539.000
3,407.000
S výjimkou vepřového dobytka vyznačuje se rok
1934 („masná autarkie“) oproti r. 1925 hlubokou
pod výrobou!
Ale: snad jsme v dřívějších letech exportovali
mnoho masa, tuku atd.? Podívejme se:
R. 1926:
Export Import
v milionech Kč
Dobytek .
602
54
Jedlé tuky
487
9
Čerstvé maso
89
7
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Dováželi jsme mnohem více, nežli vyváželi. Tím
se vysvětluje i poměrně nízký stav vepřového do
bytka v r. 1925 oproti r. 1934. Domácí produkce
před 10 lety, ačkoliv byla značně vyšší, než v r.
1934, ani nestačila pro krytí domácí spotřeby přesto,
že počet obyvatelstva byl tehdy menším. Co jest to
tedy: nadprodukce? Ne, to jest hluboká podspotřeba!
A ještě něco: Na př. v r. 1927 byla produkce:
v mil. q:
Pšenice .
11
5
Žita . .
121/2
Ječmene
128/4
Ovsa . .
J4V2
Kukuřice
3
Brambor
9i
Dovoz obilnin a mouky byl tehdy 10 milionů q,
export — jen 4 miliony q. Dnes si nevíme rady
s několika tisíci vagonů obilí!
Nikdo snad nebude tvrdit, že před 10 lety jsme
se přejídali masem a chlebem — byli jsme živi,
toť vše. Dnes máme místo chleba a masa — pláno
vání.

Poptávka po potravinách a důchody spotřebitelů
u nás.
K článku v 5. čísle našeho časopisu v této rubrice
„Poptávka po potravinách a důchody spotřebitelů“
můžeme dodati několik zajímavostí z právě uveřej
něných statistik. Z výrobních oborů přicházejí
příznivější zprávy, za to o o c h o d zůstává daleko
pozadu, anebo ještě více klesá, zejména drobný ob
chod.
Pokles spotřeby v posledních letech jest velmi
značný, pokud jde o množství zboží, ale též i
velmi pronikavým, béřeme-li zřetel na jakost.
V r. 1934 oproti r. 1929: odbyt platinového zboží
poklesl o 771/2%- Odbyt zlatého zboží poklesl o
o 61.40/0. Doutníků bylo prodáno o 531/3% méně.
Cigaret bylo prodáno méně o 8®/0, ale v hodnotě
poklesl odbyt cigaret o 20%. Pronikavě poklesl od
byt: vína, limonád, minerálních vod, lihu na výrobu
nápojů. Stoupl odbyt sodovek. Roční spo
třeba cukru se zmenšila o 13%. Spotřeba cukerínu
stoupla o ioo/o. Zmenšila se spotřeba: kávy,
čaje, obilní kávy, cikorky, o celých 200/0
je menší spotřeba mouky, poklesl odbyt másla, va
jec, osadního zboží.
Poklesl odbyt masa, hledají se nejlevnější druhy,
stoupl odbyt koňského masa, mírně po
klesla spotřeba brambor. O 281/2% stoupla
spotřeba rýže, hlavně zlomkové.
Při tom v r. 1934 byl větší počet obyvatelstva
u nás, než v r. 1929!

Všeobecůé a stálé klesání důchodů.
Dle časopisu „Pens. pojištění“ obnášel průměrný
roční plat pojištěnců Všeobecného pens. ústavu v
v r. 1929 a následujících: u mužů: 18.600 Kč, 18.100,
17.700, 17.100, 16.800, v r. 1935 — 16.500; u žen:
10.000, 9.600, 9.300, 9000, 8.800, v r. 1935 — 8.700
Kč. Muži jsou tedy placeni nedostatečně, u žen lze
přímo mluvit o vykořisťování. Tyto statisíce zaměst
nanců nejsou žádnými silnými konsumenty pro vý
robu a obchod, leda pro obchody s jednotnými ce
nami. Uvedené cifry jsou ovšem jen průměrný

m i ročními platy; to znamená, že mnoho zaměst
nanců musí se spokojiti namnoze i s 400 Kč mě
síčně. Jelikož úhrn důchodů jest koneckonců úhrnem
cen, znamená to též i pokračování nezadržitelného
deflačního procesu, ačkoliv oficielní národohospo
dáři mluví stále o pozvolném hospodářském zlep
šování“ a „překonávání“ krise.

Souvislost mezi stavem zaměstnanosti a počtem
sňatků a porodů.
Lze konstatovati souvislost mezi stavem zaměstna
nosti a počtem sňatků a porodů. Tak na př.: v r.
1929 bylo pojištěných zaměstnanců mužů 2,192.024,
žen 1,146.513. Sňatků bylo uzavřeno 139.000. Počet
narozených dětí 326.307. V r. 1935 bylo pojištěných
zaměstnanců mužů 1,726.009 (—21 0/0 oproti r. 1929),
žen 1,055.240 (—7.9% oproti r. 1929). Uzavřeno
sňatků 103.054 (—25.8% proti r. 1929). Narozeno
dětí 249.927 (—23.40/0 proti r. 1929). Zaměstnanost
u mužů poklesla mnohem silněji než u žen. Ztráta
existenční základny u mužů projevila se i v nemož
nosti pro mladé lidi, založit nové rodiny. Spořádaný
stát tkví ve spořádaných rodinách. Nejlepší poli
tika populační by byla: zabezpečit existenční zá
klady rodinného života.

Bytová kultura.
K prvnímu lednu r. 1936 bylo v Praze 274.000
bytů. 560/0 bytů je bez koupelny a 440/0 bez vlast
ního klosetu. Také — bytová kultura.
1
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Kolik máme kartelů?
K prvnímu květnu r. 1936 bylo v -rejstříku 787
kartelů(l) oproti 712 vloni a 649 předloni. Komen
táře jsou zbytečné.
*

Rozumné slovo.
Nedávno jeden rozumný velkoprůmyslník zdůraz
nil, že není možno dále snižovati dělnické mzdy.
Výrobě se tím odnímá kupní síla spotřebitelů. My
slíme, že není též z čeho snižovat: na 100 Kč hod
noty výrobku (v spotřebním průmyslu) připadá asi
50 Kč na materiál a suroviny a jenom asi 5.30 Kč
na mzdy. Kdyby racionalisace výroby byla prová
děna spíše s hlediska zájmů dělníka, než s hledis
ka nejvyššího zisku výrobce, tu úspora na př. ma
teriálu o 3% by mohla býti využita pro zvýšení
mezd o 300/0 l Z toho vyplývá, že životní zájmy pra
cujících ve výrobě jsou těsně spjaty s technologic
kým pokrokem, ovšem, pokud i dělníci budou roz
hodovat o cenách, mzdách atd. spolu s výrobcem,
sedíce za jedním stolem. Liberalistická svévůle je
dincova se již do naší doby nehodí a musí býti na
hrazena stavovským zřízením ve smyslu encyklik
sv. Otců.
1

Oprava. V článku S. S. Ghelfanda: „Trochu
filosofie peněz“ v pátém čísle opravte si laskavě
na str. 65., odst. 2., na druhé řádce místo slova
„literární“ slovo „lineární“.

• Pro ty, kdož dosud nepředplatili, přikládám
složní lístek. Kdo předplaceno má, nechť si
ponechá složní lístek pro příště.»
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Sčítání lidu v SSSR.
Moskevská ,,Pravda“ ze dne 29. dubna 1936
přinesla dekret, jímž se nařizuje provedení sčítání
lidu na celém území Sovětského Svazu, a to podle
stavu ke dni 6. ledna 1937- Byly již také vydány
formuláře, z nichž některé rubriky nás budou velice
zajímati. Ve formulářích jest především rubrika o
náboženství. Bude-li výsledek sčítání zpracován ta
ké tak, že bude statisticky zjištěno náboženské vy
znání též podle věkového rozvrstvení obyvatelstva,
bude to velice zajímavé. V rubrice o manželství
nečiní se rozdílu mezi registrovaným a neregistro
vaným manželstvím, ani se nezjišťuje, zda manžel
ství bylo též uzavřeno církevně. Poněvadž ze staré
doby existuje mnoho neregistrovaných manželství,
budou v rubrice o manželství zapsány též všechny
konkubináty (neregistrovaná manželství). Pokud jde
o povolání a postavení v něm, jest zajímavo, že
„služebník kultu náboženského“ jest postaven v jed
né řadě s nepracujícími vrstvami. Do jaké míry
výsledek sčítání podá nám věrný obraz skutečné
ho stavu obyvatelstva, je velice pochybno.

RECENSE.
Pitirim Sorokin, Sociologické nauky přítom
nosti. Přeložila Dr. Blažena Ullrichová, upravil a
doplnil Zdeněk Ullrich (Praha, J. Laichter 1936.
VIII. + 720 str. Kč 96.-).
Kdo se vážně zabývá studiemi sociologickými,
bude spisovateli za tuto knihu upřímně děkováti;
značně mu usnadní přehled po nesmírně rozvětve
né sociologické literatuře, ba vynahradí mu hodně
knih, bez kterých by jinak nebylo možno spolehlivě
se seznámit aspoň s důležitějšími směry novějších
nauk sociologických.
Kolik práce tato kniha vyžadovala, vysvítá už
z roztřídění sociologických škol, podle něhož So
rokin svou knihu uspořádal: I. Mechanistická škola:
Sociální mechanika; sociální fysika; soc. energeti
ka; matematická sociologie Paretova. — II. Synthetická škola. Le Playe. — III. Geografická škola.
IV. Biologická škola. Biorganický směr. Směr ra
sových, dědičných a vývojových theorií. Sociolo
gický darwinismus a boj o život. — V. Bio-psychologická škola. Instinktivistická sociologie. — VI.
Sociologická škola: Neopositivistický směr. Durk
heim. Sumplowicz. Formální sociologie. Hospodář
ský výklad dějin. — VII. Psychologická škola: Eehavioristé. Introspektivisté. — VIII. Psychosociologistická škola: Rozmanité výklady sociálních jevů,
zvaných kultura, náboženství, zákon, veřejné
mínění, lidové obyčeje a j. Experimentální studie
korelace mezi různými psycho-sociálními jevy.
Pokud nás Sorokin seznamuje se všemi těmito
sociologickými soustavami, poskytuje nám vydatné
pomoci; také kritická část jeho knihy je, až na málo
výjimek, uspokojivá. Největší nedostatek knihy je,
že o vyspělé sociologii učenců a praktiků budujících
na základech katolické víry, téměř nic nesděluje.
Pozoruhodné práce Maxe Webera i některých ji
ných theoretiků, všímajících si i náboženství, Soro
kin sice nepomíjí, ale je to vše neuspokojující a ne
jisté; byl-li by sdělil aspoň hlavní myšlenky soci
ální encykliky Pia XI., byla by tím kniha mnoho
získala. Ale přesto jeho práce, jak už řečeno, za
sluhuje uznání a díky.
K.
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